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    DalhemFiber.se 
Minnesanteckningar arbetsmöte   2012-12-12 

Plats: Brandstationen Kl: 19-20.30 
Närvarande: Erik, Bo, joHanna, Perolof, Johanna, Kenneth, Darvelid, Ola, Gertrud, Tore, Ulf, 
Vasa. Kennet från Mercura. 

Möte 40 
 

Svetslista – områdesansvariga i fastigheter v.51 
Erik har förberett en lista på alla fastigheter och skåp som delas upp mellan oss 
områdesansvariga. Vi får se till att dessa fastigheter är tillgängliga när svetsarna kommer v. 
51 med början måndag 17/12.  

Kommande veckor om svetsning 
Erik berättar att ena svetslaget missade båten till Gotland i måndags och det andra 
svetslaget/personen hittade inte till Dalhem förrän kl. 09:00.  

Viktigt att vi snöröjer vid alla skåp. 

Rapport från Mercura – Kennet 
De är två som jobbar denna vecka. De har hunnit skåp 5, 14, 13 och Noden.  
Nästa vecka är de fyra som jobbar. Två svetsar skåp och två svetsar fastigheter. De räknar 
med att vara klara innan båten går 16:45 torsdagen den 20/12.  Kennet från Mercura var 
övertygad om att de skulle hinna klart arbetet på utsatt tid. 

De svetsar 20-25 fastigheter/dag. Och varje fastighet tar mellan 15-40 minuter. 

Föreningen ska skicka över en lista på tågordning av skåp för att vår information ska fungera 
till Kennet och Rotter. Erik snickrar ihop listan ungefär som vi planerat sen tidigare. Erik 
träffar svetsarna i morgon torsdag 13/12, så att arbetet på måndagen flyter på.  
Områdesansvariga och övriga Dalhem ska informeras om denna lista och tågordningen.  

Det svetsarna behöver vid skåpen är ev. el-ström för ljuset. Men de har också elaggregat till 
det.  

De har inte blivit informerade av Rotter av den information som gått ut till Dalhemborna om 
veckoplaneringen och den preliminära tågordningen som gjorts.  
 
Utrustning   
Serienummerslistorna ska till Patrik senast på fredag. Viktigt. 

Patrik samlar ihop alla beställningar på kablar. 
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De som köper extra patchkabel, får de den första 1m kabeln också? Den ingår ju. Eller hur är 
det avtalat med ElTel? Vem kollar att priset är avdraget annars? 

Hur levereras kablarna? Organiserar ElTel detta på något sätt eller behöver föreningen 
arbeta med ytterligare en utlämning till alla fastigheter?  

Mötet klargjorde att all extrautrustning som beställts är en ”deal” mellan kund och Telia. 
Men många frågor kvarstår hos Dalhemborna.  

Är alla medvetna om hur allt ska installeras? Darvelid berättade att PC-Roma har nästan inga 
jobb i Dalhem, medan de installerade 80 % i Hörsne.  

Erik berättar att koderna till att sätta igång alla abonnemang har kommit från Telia.  

Övrigt 
Vi behöver kontakta Roger Erixon om alla Telia frågor. Kanske han kan komma till nästa 
arbetsmöte? 
Telia frågor: 
- Hur startas abonnemangen? Blir man utan telefon? Eller kan man köra dubbla 
abonnemang? 
- IP-telefoni är otroligt dyrt enligt utsago, vad kommer IP-telefoni att kosta egentligen? 
- Har alla Dalhembor lämnat in sin beställning på abonnemang?  
- Hur levereras den extra utrustning som köpts/beställts?  
 
ElTel frågor: 
- Hur sätter vi igång allt? Delar av Dalhem eller alla på en gång? Gör det någon skillnad för 
försäkringar?  

Nästa möte 
Nästa onsdag 19/12 Myre kl. 19. Mercuras blåspersonal är välkomna. Liten Julavslutning på 
”firmans” bekostnad. 

Vid pennan // Hanna 

 


