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    DalhemFiber.se 
Minnesanteckningar arbetsmöte   2012-10-25 

Plats: Brandstationen Kl: 18-20.30 
Närvarande: Anna A, Erik, Bo, joHanna, Perolof. 
Ulf, Kenneth, Ola, Darvelid, Tore J, Christer, Pär G, och Jonas från V&B. 

Möte 35 
 

Fiberpub 
Vi höll fiberpub på Vickys Jernvägscafé fredagen den 19/10. En trevlig samkvämskväll med 
mat, musik och dans, ca 35-40 besökare. Bilder från grävningen visades och nuläget drogs av 
Väg & Byggnadsgrus.   
 

Nuläge och Föreningens insatser 
Jonas tackar för all hjälp med kedjegrävningen inne i trädgårdarna. Det verkar ha gått bra 
och det kommer att gå så smidigt.  Det är bara sju fastigheter kvar i city att kedjegräva.  

Det södra grävlaget är framme vid Gandarve och ga. Snickeriet/ bostadsrättsföreningen.  De 
har ännu två serviser (trädgårdsgrävning) kvar i Halla. 

Det norra grävlaget är helt färdiga med Myre/Björkhagevägen och även 
”norrbyn”/Anderbåtels det har grävt sig söder ut förbi fotbollsplanen och har kommit fram 
till  skolan.  Det har varit vissa problem vid [enskild medlem] med avgrävningar som tagit lite 
tid. Men det är nu fixat. Det norra grävlaget ska gräva karbygate med början på majsfältet 
nu.  
 
Tips från coachen 

 Om ni ser en dukt ligga på en väg. Kör inte över den. Det hände vid [enskild medlem] 
att en traktor körde rakt över dukten och allt fick lappas, lagas och bytas.  

 Sätt inte upp staket och återställ för snabbt efter kabeldragningen. Det ska ännu GPS-
inmätas. Det är väldigt smidigt om den som kör 4-hjulingen kan lätt komma fram. 

 Hjälp till att ta bort pinnarna i åkrarna, så bonden slipper gå i och ur traktorn för varje 
pinne.  

 Återställ inte för snyggt med gräsfrö, det kommer att rätta till sig en hel del och så 
måste jobbet kanske ändå göras om i vår.  

 Åkerbruk: Traktorer i åkrarna, KÖR INTE I KABELSPÅRET nu i höst. Det är typ 
bottenlöst. Lämna den bit som grävarna har kört i. Vänta till i vår när marken satt sig. 

 Föreningen städar upp och återlämnar till återvinningen allt skräp av slangar och sånt 
som blir. V&B ska samla ihop skräp och lägga på högar som föreningen plockar upp.  
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Stormöte i bygdegården 31/10 
Telia kommer ut på mötet, dock inte Mattias Rotter.  På mötet ska vi lyfta vissa frågor: 

Det Lila kuvertet – vad ska vi göra? 

Vad händer om medlem är oaktsam om sin fiberkabel inne på tomt, i hus? Vem äger 
ansvaret när tjänsterna inte kan levereras pga det? 

Dosa 1 ska snart delas ut till alla hushåll.  Den är dock unik märkt så vi behöver veta exakt 
vem som har vilken dosa. Det kräver lite kontroll på utdelningen.  
Mötet anser att de områdesansvariga kan dela ut dosorna och föra koll på en lista på 
fastighetsägare. Johanna ska ha klart listorna till de områdesansvariga på stormötet.  
 

Övrigt 

 Mötet äter nybakade kubbar från [enskild medlem]. 

 Ett rykte går att i Akebäck får de tillbaka 1500:-/hushåll för att de hjälper till. Även 
om det är sant så gäller det inte Dalhems Fiber. Några såna belöningar är inte 
inräknade i någon kalkyl.  

 Det har ringt 4 fastigheter från Halla och vill gå med i Dalhem. Vi har sagt nej till 
anslutning idag, men välkomna efter att projektet är färdigt. Då kan vi se på vad 
efteranslutningar kan kosta.  

 Ekonomi. Endast 1 fastighet kvar som inte betalt.  

 Vi har fått en skylt av Region Gotland som vi måste sätta upp på ett publikt ställe som 
tack för stödet. Mötet ansåg att vid tågets anslagstavla på parkeringen kanske kan 
vara bra. Anna kollar med tåget.  

 Nya Dalhembor: [enskild medlem] har fått nya ägare som vill ha fiber. Välkomna! 
[enskild medlem] har fått nya ägare som vill ha fiber. Välkomna! Likaså för de nya på 
[enskild medlem]. Välkomna! 

 BLÅSNING påbörjas v. 45 enligt Mattias Rotter.  

 

Nästa möte 
Vi återkommer om det.   

Vid pennan // Hanna  

 


