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    DalhemFiber.se 

Minnesanteckningar arbetsmöte   2012-09-27 

Plats: Myre Slott Kl: 16,30-19 
Närvarande: Anna A, Erik, Bo, joHanna, Patrik, Perolof, Ulf, Kenneth j, Ola, Darvelid, ToreJ 
och Jonas Randleff V&B. 

Möte 33 
Nuläge 
Jonas berättar om arbetet i södra Dalhem, Halla och vid Burge/Grinder/Granskogs. Det är2-3 
dagar kvar. Då han har semester nästa vecka kommer arbetet ta en paus. Området blir klart 
den 9/10.  
Det har varit mycket pyssel just i trekanten med förgreningarna vägar och hus. Allt berg är 
fräst, de hittade berg i [enskild markägare] hage.  

Telias pinnar för ledningsvisning ligger precis vid vår stakning på många ställen. Fiberkabeln 
kommer läggas ca 2 från Telias ledningsvisning. Ingen ändring behövs göras på karta. Ingen 
omstakning behövs heller. Det gör grävarna. GPS-inmätningen kommer visa vart kabeln 
ligger. Dock är det bra om föreningen är där och minns exakt var kabeln ligger i förhållande 
till verkligheten – då det ska synkas med lantmäteriets kartor.  

Tidsplanering 
28/9 start vid Myre/Suderbys 
9/10 södra området klart 
10/10 start vid noden i city. 

Föreningens insatser 
*  Jonas maskin går inte för 100%. Det blir avbräck när personalen ska byta maskin till 
kedjegrävare och köra trädgårdarna. En stark rekommendation är att föreningen kan ordna 
folk som sköter kedjegrävaren i trädgårdarna så stora maskinen kan gå för fullt. Det besparar 
föreningen tid och pengar på.   
Mötet diskuterar det här en lång stund. Att arvodera någon? Vem tar försäkrningar? F-
skattsedlare? Vem har ideell tid? etc. etc.  
Anna A ser över vem som skulle kunna ha tid med att hjälpa där.  

Föreningen kan hyra in kedjegrävaren och köra på helgerna och på kvällar. Vi ska rapportera 
hur många timmar som maskinen är i bruk.  

Anna poängterar hur viktigt det är att vi är närvarande vid morgonavstämningarna med 
grävlagen.  

*  Grävningen vid Dungårde och runt [enskild medlem] fastighet.  
Det finns 3 brunnar under jord som kommunen har direktiv om hur vi ska ta oss förbi vid 
pumphuset. Förslag på att gå mitt i vägen finns. Vi behöver kolla vad som finns i vägen och 
alternativa dragningar.  
Ett 2 m djupt dike bakom [enskild medlem] är helt torrt. Föreningen har på förslag att lägga 
igen en bit av diket för att underlätta övergången.  
Arbetsordning: det ska grävas ut lite, läggas i rör ca 10-12 m (från [enskild markägare] som 
ska ersättas), kanske att det behövs singel (beroende på rör) och så ska det fyllas med jord.   
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Kenneth kontaktar [enskild medlem], om jordhög i närheten och börjar med arbetet i 
helgen. Kanske [enskild medlem] och [enskild medlem] kan vara med och hjälpa till.  

* Nästa vecka inget arbetsmöte, Anna o Patrik på semester. Bo är kontaktperson för 
grävlagen och får informationskartor.  

* Tore kontaktar Bullerbyn för rensning av sträckan i kyrkskogen [enskild medlem]- [enskild 
medlem], norra Dalhem. Akut då grävlaget börjar vid Myre nu 28/9. 

*Bo och Perolof kontaktar [enskild markägare] om att flytta korna ordentligt för 
grävmaskinen.  

Återställning 
* Minst ett lass jord behövs för återställning i södra området/Halla. Vi behöver återställa 
asap. Keneth kollar med [enskild medlem] om att beställa jordlass både till södra området 
och till Dalhem City. Vi ber Halla återställa i södra området.  
* Gräsfrön har levererats till [enskild medlem]. 

 

Övrigt 
Perolof är i Värmland 3-16/10. 

Nästa möte 
Måndagen 8/10 kl. 17 prel på Brandstationen. Johanna kallar. Då ska även grävaren Jonas 
kallas. 

 
Vid pennan // Hanna 


