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    DalhemFiber.se 

Minnesanteckningar arbetsmöte   2012-10-08 

Plats: Brandstationen Kl: 17-19 
Närvarande: Anna A, Erik, Bo, joHanna, Patrik. 
Ulf, Kenneth j, Ola, Darvelid, Tore J, Kristina, Christer o Ingela, Vasa, Jocke och Jonas & 
Tommy  V&B, Mattias från ElTel. 

Möte 34 
Nuläge 
Jonas är tillbaka från semestern och jobbar klart södra Dalhem. Det borras nu i södra delen 
och Halla beräknas bli klart denna vecka.  

Nytt förslag om att inte börja vid noden efter Södra delen/Halla utan att börja vid Dungårde 
och ta Dalhem Östra norrut. För att få en arm klart så att ElTel kan blåsa så fort som möjligt.  
ElTel hade inget emot det.  

Det grävs samtidigt i norra delen och de är framme vid trevägskorsningen på Björkhaga väg. 
Skutan går sen norrut mot [enskild medlem]/Anderbåtels. 

Föreningens insatser 
Denna vecka är vi framme vid City. Den helgen som kommer måste vi kedjegräva trädgårdar 
i södra delen vid Dungårde och Gandarve. Anna kontaktar Per som med hjälp av Erik drar 
igång ett gäng som måste jobba i helgen. 

Väg & Byggnads rekommenderar att vi är mer förberedda i trädgårdarna när de kommer. Att 
det finns folk på plats, i alla fall lätta att få tag på, att det inte blir några frågeställningar som 
hindrar grävningen.  Tex. Avlopps- eller jordvärmeledningar som inte är utvisade eller så….  
De rekommenderar starkt att någon av oss är med varje morgon för att gå igenom dagen som 
kommer och vara kontaktbara! 

Föreningen behöver planera in kvällar och helger så att kedjegrävaren får jobba. Se till att 
notera de timmar som kedjegrävaren gått. Det finns en mätare på maskinen.  

ElTel, blåsning och annat 
ElTel blåser när det finns en hel tarm stamledning klart att blåsa. De blåser 50 meter/minut. 
Det kan ske om några veckor tidigast.  

Mattias berättar att husägaren själv placerar uttagen för dosa 1 och 2. Rekommenderat är att 
dosa 1 sitter 30 cm från golvet/hålet där dukten/slangen kommer in. (För att få en mindre 
skarp vinkling av slangen – om jag förstod det rätt) Men den kunde också sitta rakt över hålet 
där slangen kommer in.  

Utskicket från Telia 
Telia har skickat ut ett Lila kuvert till alla med fast telia abonnemang. Där beskrivs vad vi får 
i paketet och vad man kan välja till. Vi rekommenderar att spara utskicket men att avvakta 
med att fylla i och skicka iväg det.  Vi behöver fylla i våra nuvarande fasta telia nummer där 
på den blanketten så abonnemanget går över. Föreningen vill bara säkerställa att själva 
paketet är rätt. 

Vi vill att alla avvaktar tills mötet med Telia, som troligen blir den 31/10. (på mötet prel 24/10 
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med bygdegården var inte ledig då och sen kunde inte telia förrän den 31) 

Övrigt 
OM redan utmätta ledningsvisningar från GEAB eller Skanova börjar regna bort, så förbättra 
visningen med rätt spray. Viktigt att vi inte behöver begära en ny ledningsvisning.!! Patrik 
köper spray. 

Västra Dalhem, norra delen är vi framme vid om ca 1-2 veckor. Vi behöver hjälpa [enskild 
medlem] med kedjegrävningen i trädgården där.  

Fiberpub 19/10, Johanna bokar in vid Vickys. Vi bjuder in alla grävlagen.  

Mäklare har ringt om [enskild medlem] i city. De vill nu ha fiber och vi har ju förberett det 
sen tidigare även om de ångrade sig, så ja.  

[enskild medlem] har stakat vid brandstationen nu. 

Fastighetsanslutningsavtalen för myndigheter och företag: Johanna refererar från mötet med 
Fibernät Gotland. De skulle ta fram ett enhetligt pris/m för hyra av ledning i underhålls- och 
admin avgifter. Det är inte rimligt att olika föreningar har olika priser på just det. Däremot 
kan föreningarna ha olika priser på insatsen/anslutningsavgiften. Då det är beroende på 
fysiska faktorer som mark, sträckor och befolkning.  

Nästa möte 
Är det fiberpuben den 19e? Vi återkommer om det.  

 
Vid pennan // Hanna 


