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    DalhemFiber.se 
Minnesanteckningar arbetsmöte   2012-11-15 

Plats: Brandstationen Kl: 18-20.30 
Närvarande: Patrik, Erik, Bo, joHanna, Perolof. Mattias Rotter – ElTel. 
 Kenneth, Darvelid, Per G, Magnus ”Vasa”, Henna (repr för Ola Lindvall), Jocke, Gertrud.  

Möte 37 
 

Aktuellt läge - Grävningen 
 All grävning är klar och grävarna har åkt.  De områdesansvariga kan gå och kolla av att allt är 
gjort och ok och att det är klart ända in i husen. Alltså att det finns hål i husen och att dosa nr 
1 sitter uppe.   
Grävningen har tagit lite längre tid än planerat pga. att det varit regnigt och surt. Men utan 
all hjälp från bygden med trädgårdarna hade det kanske tagit två veckor till. Mycket bra 
insats av Dalhemborna! Grävsträckan blev lite längre än planerat.  
 -      Mattias vill ha in de ändringar som gjort sträckan längre.  

En telefonkabel till [enskild medlem] är avgrävd. Anna A – kan du kolla av det med grävarna. 
(Jocke sa att han skulle kunna skarva ihop…) 

Två skåp blev över men de har ElTel ”köpt” tillbaka. 

 

Dosa 1 
Ang Dosa nr 1: Regionen har inte fått sina dosor till pumpstationen, skolan och 
brandstationen. Erik har dem och två till…  
Per meddelar att [enskild medlem] har anlitat [enskild medlem] till att…? inte klart där. 

Det ingår 1 meter tunnare fiberkabel mellan dosa 1 och Convertern. Mattias ber föreningen 
att kolla av redan nu hur hushållen planerar sina dosor om det behövs längre kablar. Det går 
att beställa ända upp till 15 meter som kostar ca 200 kr.  

 

Blåsning av fiber 
Mattias berättar att de börjat blåsa stamledningarna den här veckan. Över 10 000 meter är 
klart. Från noden till Burge/Grinder – Granskogs – Halla – Tomte till Stall Dalhem. Även från 
noden till Karbygate/Harstäde. Inga större problem har uppstått där.  

Nästa vecka börjar de med servisledningar. Så det är akut läge att informera 
fastighetsägarna. Mattias berättar att de behöver skynda på då allt är försenat. De börjar att 
blåsa in till husen i södra Dalhem. Från Stall Dalhem över Tomte, Burge, Granskogs, 
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Dungårde ner karbygate till Harstäde. Det ska ta ca 4 dagar. Sen börjar de i södra Dalhem 
och jobbar sig norrut.  

ElTels blåsar-lag jobbar skift och är vana att jobba långa dagar och kan även jobba helger för 
att bli klara. Det är olika gäng som blåser och som sen kommer att svetsa fibern. Det tar ca 
två veckor att blåsa ledningarna och ca två veckor att svetsa alla. De jobbar överlappande en 
vecka. Så då kommer det att vara fullt av folk i Dalhems alla fastigheter!   

 

Kontaktpersoner till blåspersonal 
Mattias ska få en lista på abonnenter/fastigheter och den som är kontaktperson för 
närmaste blåsområde. Perolof är behjälplig där det behövs. Mötet går igenom den blås-plan 
Mattias lämnar över med vilka skåp som kommer att arbetas med under olika dagar. Mötet 
försöker hitta kontaktpersoner som är hemma dagtid som kan vara behjälpliga med 
kontakter till fastighetsägarna. 
 
 

Teliaabonnemanget 
[enskild medlem] meddelar att har man annat abonnemang än Telias skriver man det på 
lappen ”övrigt” så får man en fullmakt som man skickar till Telia, så sköter Telia övergången. 

Roger Erixon på Telia ska få en lista på alla abonnenter för att pricka av vilka som har lämnat 
in och inte. Många har inte lämnat in via områdesansvarig utan direkt till Telia butiken. 

 

Information som ska gå ut 
Vi behöver akut skicka ut information om blåsningen och att ElTel behöver in i husen TVÅ 
gånger. Vem de ska kontakta och vilka dagar det kommer att ske. Likaså behöver vi 
informera om de behöver beställa en längre fiberkabel från dosa 1 till convertern.  

Informationen behöver gå ut imorgon fredag. För de börjar blåsa hus på måndag! Hanna filar 
genast ihop informationstexten.  
  

 

Nästa möte 
Nästa torsdag 19/11 Brandstationen 18,30.   

Vid pennan // Hanna 

 


