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    DalhemFiber.se 
Minnesanteckningar arbetsmöte   2013-01-10 

Plats: Brandstationen Kl: 19.30-21 
Närvarande: Erik, Bo, joHanna, Perolof, Johanna, Patrik, Anna.  Kenneth, Darvelid, Ola, 
Gertrud,  Ulf, Vasa, Borong, Christer, Nisse & Kristina, Per.  

Möte 42 
 

Nuläge ElTels arbete 
Noden är helt klar vad det gäller svetsning och koppling. Det som är kvar är lite märkning i 
skåp och i Noden och alla skåp ska isoleras och låsanordning fixas. Det ska ElTel ännu göra. 

Några förväxlingar med kablar och fastigheter har retts ut och allt är fixat. 
Patrik visar hur patchkabeln ska sitta och vilka fix o trix det kan vara med den.  

ElTel vill ha konstruktiv feedback på sitt jobb. Vi ska punkta upp konstruktiva åsikter om 
deras arbete här och vad de skulle kunna göra bättre. E-posta detta till Anna så 
sammanställer hon dem till ElTel.  

Aktiveringen 
Igår, 2013-01-09, skickades det ut mail med instruktioner att ansluta till nätet med en 
Aktiveringsguide. Flera av oss områdesansvariga har fått igång det mesta. Ingen har fått 
igång sina telefoner. Men där gäller annat det kommer ta ett par veckor till.  

Kuvertet med koder vi fått sen tidigare är värdelösa. Med dem koderna får vi inte hela 
paketet enligt avtal. När vi aktiverar oss skall var och en ringa och begära nya koder. Vi 
behöver 4 koder för varje tv-box. Två långa koder och två korta pin-koder.  Ring Telia 020-
240 250.  Om telia hävdar att koderna i kuvertet gäller, stå på dig, du får inte allt vi har rätt 
till. Nya koder ska till.  

Några tänk-på punkter: 
Det finns inställningar även i boxen för HD-tv. 
Virusprogrammet kan ta lite kapacitet. 
På Teliatube finns massor av installationsguider och andra guider runt allt det här. 
Vi har Telia säker lagring 2 MB fritt. Det går att köpa till extra. Ca 150:-/år för 10 MB. 

Reset-hålet på Gatewayn ska vi försöka undvika. Den nollställer hela gatewayn helt och 
hållet. Efter reset, så hämtar den hem alla inställningar igen och troligen får vi knappa in alla 
koder om från början.  
 
Ekonomi 
- Väg & Byggnadsgrus har slutfakturerat, så när som på gps-inmätningen(ca 15 000 kr). 
Grävningen har gått på ca 1 miljon kronor. Vi höll nere kostnaden pga att alla Dalhembor och 
speciellt de områdesansvariga jobbade så hårt.  
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- För ElTel fakturorna ska ännu krediteringar kontrolleras.  
- Ledningsrätten väntar på gps-inmätningsfilen. Ett stort jobb hos styrelsen ligger också i att 
kontrollera ledningsrätten med alla avtal etc.  
- Bidragen har ännu inte ramlat in. Johanna ska ringa Gunilla Lexell för att kolla om det kom 
med denna omgång så att utbetalning kan ske nu i februari.  
- Anna och Johanna ska ha ett möte med Anne S-M och Gunilla Lexell om utbetalning av 
bidragen.  
- Faktureringen börjar i mars. En blankett ska gå ut till alla abonnenter där val görs hur man 
vill betala. Vi gör som FLL gjort – Johanna och Hanna har talat med FLLs kassör om detta.  
 
 
Framtida frågor 
- Framtida kabelvisningar – hur noga ska det vara och hur gör vi? Mötet diskuterade runt 
detta. Förhoppningsvis får vi någon bra digital karta med gps-inmätningsfilen antingen från 
Lantmäteriet eller från ElTel och vår projektledare. Förhoppningsvis räcker det kanske att vi 
delger rätt område som ledningsvisning. Vi måste kontrollera alla kartor som har gps-
mätningen att det stämmer med verkligheten. Nu har vi dragningarna färskt i minnet. 
Viktigt!  
- UPS:er och backupmöjligheter får vänta. Vi har samma problem som i Stånga och FLL. 
Switcharna är inte kompatibla med de UPSer som finns det är skillnad på 240 volt och 48 volt 
som diffar. FLL och Stånga har satt igång en karusell ang detta. Vi är med på samma tåg. 
- Datautbildningar i bygdegården! Nu är det läge att starta datautbildningar i bygdegården. 
Ex. för alla dem som nu behöver lära sig att hitta vanliga samhällstjänster via nätet. Det är 
något som Vuxenskolan skulle kunna ordna med.  

Övrigt 
- Fibernät Gotland borde ta hand om våra erfarenheter eftersom vi vill delge dem. Det är 
upp till oss att vidarebefordra våra erfarenheter till Fibernät Gotland.  
- Fiberpub! För fortsatt umgänge i bygden och för att samspråka ev. problem och 
funderingar. Anna kollar med Bygdegårdsföreningen om de kan öppna upp en pub för vår 
slutna samling. Antingen den 8e eller 9e februari.  
- Framtida fortsatt umgänge. Kanske det är läge att hjälpa bygdegården med att söka stöd till 
storbilds-tv / duk+kanon av Leader och Kultur- och fritid, så kan vi har sportbar eller 
filmvisningar mm.  
  

Nästa möte 
Blir ett rent styrelsemöte. Vi ska grotta in oss i fakturor och gamla offerter och se hur det 
gått mer exakt. Vi ska också knåpa på årsberättelsen inför årsmötet som är om någon 
månad.  
Styrelsen ses 16/1 på Myre kl. 18,30 

Vid pennan // Hanna 

 


