
Minnesanteckningar från sammanträde med Dalhem Fiber på Brandstationen den 22 november 
2012, klockan 18-30-20.30. 
 
Närvarande: 
Från styrelsen: Anna Almgren, Patrik Cronholm, Bo Harstäde, Erik Guldström, Johanna 
Engelbrektsson, Perolof Kallings.  
Områdesansvariga: Kennet Johansson, Ulf Berg, Tore Jönsson, Gertrud Ansén, Tomas Hansson, Göran 
Darvelid. 
Väg& Byggnadsgrus: Tommy Andersson, Tommy Gardarfve.  
Mercura AB: Lajes och Niklas Horvath. 
 

• De båda Tommy inledde med en genomgång av plus och minus om det grävningsarbete 
företaget utfört. I huvudsak bara goda omdömen från beställare och utförare. 

• Blåsarna berättade om det pågående arbetet. Man har gjort 84 blåsningar varav det blev 6 
stopp på fastigheterna på sidan 1 i fastighetsförteckningen och 2 st på sidan 2. 
Vi beslutade att spara ”stoppen” till ett ”uppsamlingsheat” och fortsätta blåsa resterande 
fastigheter. Det innebär att man blåser skåpen 14,12,11 och 9 i morgon, fredag samt skåpen 
8 och 7 på lördag. ElTels entreprenör kommer näst-nästa vecka, den 1 december och slutför 
blåsningen, som väl då bara gäller stoppen. Man skall försöka blåsa baklänges (från hus till 
skåp) innan grävarna engageras. Dock ett värre problem vid [enskild medlem] där jord och 
vatten blåses genom serviceledningen.  
Den 1 december kommer tre man, varav en svetsar, med början vid NOD-en. Man beräknar 4 
dagars arbete vid NOD-en, där det blir 330 svetsningar. Det är 142 abonnenter. Totalt 1.331 
svetsningar. 120 svetsningar per dag. Det är 22 skåp och man svetsar (beroende på vädret) 2-
3 skåp per dag. Varje svets tar 7 minuter. Förmodligen är det ett flertal personer som svetsar. 

• Det bjöds på tårtor med texten ”Tack för gott samarbete” samt och kaffe och te. Tacket var 
riktat till de båda Tommy med medhjälpare. 

• Beslutades att Telias utrustning (converter m.m.) snarast skall utdelas till områdesansvariga  
       f.v.b. abonnenterna.  
5.   Det är viktigt att abonnenterna på sina datorer, vid uppstart efter det att fibern installerats   
       och alla aggregat är inkopplade, kontrollerar att de är rätt anslutna med rätt adress och  

              namn. –Så att man inte blivit inkopplad på grannens fiber. Man kan också, vilket rekommen- 
             deras, kolla och bekräfta på ”Mina sidor” på Telia. 
 
Målsättningen är att alla skall kunna ”se Kalle Anka” på Julaftonen, men det beror även på att alla 
som behöver, fått installationshjälp av de entreprenörer som finns i bygden. –Det är förmodligen viss 
köbildning och alla arbetar nog inte ända fram till Julafton. 
 
Vid tangentbordet: 
Perolof Kallings 


