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    DalhemFiber.se 
Minnesanteckningar arbetsmöte   2012-12-06 

Plats: Brandstationen Kl: 18.30-20.00 
Närvarande: Patrik, Erik, Bo, joHanna, Perolof, Anna,  Kenneth, Darvelid, Per G, Henna, 
Gertrud, Tore, Ulf, Tomas. 

Möte 39 
 

Aktuellt läge – Blåsningen 
ElTel kallade in Mercura som hade lite annan utrustning till att fixa de blåsstopp som varit. I 
Dagsläget är det bara en fastighet kvar [enskild medlem] och 12 fiber trådar till [enskild 
medlem] och [enskild medlem]. Erik ska kolla att [enskild medlem] verkligen har fått in sin 
fiber.  

Det har blivit förseningar pga att de haft problem i Stånga.  

Erik har inventerat ladan med Rotter och ElTel köper tillbaka 5 km slang och 3 skåp.  

Kommande veckor om svetsning 
Mercuras svetspersonal jobbar 12 timmars dagar, 7-19, mån-tor.  De börjar på måndag den 
10e kl. 07:00 och Erik är med och möter upp. Information ska gå ut snarast om vecka 50 och 
51. Vecka 50 börjar två svetsare med alla skåp och de börjar med noden och city. Vecka 51 
kommer det fyra svetsare och tar alla fastigheter med början norr ifrån med Norrbyn, västra 
city, östra city,mot  granskogs, Halla och sist Harstäde kveiar. 

Darvelid och Perolof är med och kan visa vart skåpen står om svetsarna inte hittar. En lista 
på fastigheter och skåp behöver lämnas till dem igen. Fungerar gamla blåslistan måntro? 

Information som ska gå ut 
Hanna skriver ihop information som ska gå ut. Erik lägger ut på nätet. Vi har fått lite 
påstötning om att det är tröttsamt för dalhemborna att vänta på de som ska komma och att 
ingen exakt information gått ut. Men vi vet ju inte mer än så. Vi kan be om bättre 
information från projektledningen och ge bättre information utåt. Även när det inte händer 
något.  

 
Utrustning   
All utrustning har nu kommit och mycket är redan utlämnat till de områdesansvariga och 
utlämnat till fastigheterna. Det är viktigt att det finns uppskrivet exakt serienummer på 
utrustningen och boxarna för varje abonnent. Det ska föreningen ha på lista och knappa in i 
ett register.  

De områdesansvariga som inte gjort det kan hämta sina abonnenters utrustning vid Anna o 
Patrik för att sen lämna ut och skriva upp alla serienummer.  
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Per hjälper Borong med att hämta ut all utrustning till sydöstra city. 

Om det är någon abonnent som behöver längre än 1m kabel mellan dosa 1 och convertern 
så finns det att köpa i de flesta längder upp till 15 meter. Föreningen kommer att få tillgång 
till ca 5 av varje för att leverera till kunder. Men de kostar lite extra. 

Anna ska kolla med Telias Roger Erixon om alla abonnenter har kommit in med sina 
beställningar.  

Övrigt 
I Teliabutiken finns det väggfäste för gatewayn man kan köpa för ca 50:-. Det gör kunden 
själv vid behov.  

Det går också att köpa högre bredbandskapacitet direkt. Men det görs hos Telia genom att 
gå in på mina sidor och beställa själv. Det kostar mer och är en affär mellan kund och Telia.  

Rotter ska läggas med i informationsutskicken.  

Frågan om hur föreningen ska/kan försäkra skåpen kom upp. Ifall någon kör omkull ett till 
exempel. Styrelsen får fundera över detta lite senare. All kunskap och förslag mottages 
tacksamt.  

Nästa möte 
Nästa onsdag 12/12 Brandstationen kl. 19. Mercuras blåspersonal är välkomna. 

Vid pennan // Hanna 

 


