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Föreningens ändamål:
Att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativ fiberanslutning
för bl.a. data- och telekommunikation.
Verksamhet 2012
Under vintern 2011 och 2012 arbetade en projektgrupp, bestående de personer som sedan valdes
till ordinarie ledamöter i styrelsen, intensivt med informationsinhämtning och
informationsspridning om fibersatsningen på Gotland. Den sammanträdde, på initiativ av Peter
Brennwald, första gången på Granskogs, den 20 oktober 2011. Närvarande var också Anne StålMousa, bredbandansvarig på Region Gotland.
Den 17 november anordnades det första
sockenmötet för Dalhemborna i bygdegården
med ca 65 personer och projektgruppen
informerade ytterligare vid Dalhems Julmarknad
i december på Stall Dalhem. Under december –
mars genomfördes intresseundersökning och
medlemsrekrytering till den blivande föreningen
Dalhem Fiber.
Föreningen bildades vid föreningsstämma på
Dalhems Bygdegård den 3 april 2012, varvid
styrelsen tillsattes. Bildandet av föreningen var
startskottet för det verkliga arbetet. Planering av
grävsträcka, ingå markupplåtelseavtal med alla markägare, ingå investeringsavtal med alla
medlemmar, upphandla gräv- och kanaliseringstjänster på rätt sätt, beräkna kostnader och lusläsa
avtal och regler med Telia och entreprenörer, skatteverket och länsstyrelsen. Det är många
instanser som har regler runt ett infrastrukturellt kommunikationsnät, som föreningen nu har
byggt och äger.
FLL-fiber (Fardhem-Linde-Lojsta) har varit behjälplig under hela projektperioden genom
Tommy Andersson och Tommy Gardarfve, som har varit med på många arbetsmöten och
stormöten med socknen. Fibernät Gotland, där Dalhem Fiber är medlem, har också varit
behjälplig med information och bevakat den regionala satsningen för medlemmarnas intressen.
Representanter för styrelsen har bevistat ca 8 informationsträffar med Fibernät Gotland.
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Under året som gått har det i princip varit antingen styrelse- eller arbetsmöten varje torsdag. Det
har således protokollförts 5 styrelsemöten, över 45 arbetsmöten, 3 sockenmöten, 1
markägarmöte. Även 3 fiberpubskvällar har Dalhem Fiber haft.
Efter ett ganska omfattande offert/anbudsförfarande utsågs Väg & Byggnadsgrus till utförare av
grävningen och ElTel för kanalisationen. 32 kilometer kanalisation har grävts. Det blev mer än
beräknat vid anbudsförfarandet, men det beror på att delområdet tillhörande Halla/Ganthem
inte var med i beräkningen från start.
Runt grävstart 10 september 2012, fick 15 engagerade
områdesansvariga i uppdrag att bevaka området nära
sig och att vara kontaktperson mellan medlem och
styrelse. De har också varit med praktiskt i planeringen
av själva utförandet. De områdesansvariga har varit
med på alla arbetsmöten med entreprenörer och varit
väl informerade inför alla händelser för pågående
verksamhet i projektet. De områdesansvariga har varit
behjälpliga med att dela ut aktiv utrustning och hållit
ordning på serienummer mm till sina fastigheter i sitt
område. Utan dessa områdesansvariga hade det inte
gått vägen.
131 fastigheter anslutna med 142 abonnenter, vilket innebär
en anslutning på ca 75% av alla bebodda fastigheter i
Dalhems socken, där Vidunge- och Kaungsområdet inte
medräknas då det av praktiska skäl var bättre att ansluta till
Bara-Hörnse Fiberförening. Av samma skäl är 13
fastigheter tillhörande Halla och Ganthem anslutna till
Dalhem.
Det innebär att Dalhems Fiberförening har 131
medlemmar.
Nätet var klart 24 januari 2013, då den sista abonnenten
fick sin kanalisation. Vi hade driftstart vecka 2, 2013.
Januari har varit en hektisk månad med utdelning av aktiv
utrustning till alla abonnenter.
Medlemmarna har upplevt strul med Telia som gjorde att
varje abonnent fick ringa själv för att få rätt koder. Även
IP-telefonin har upplevts lite strulig. Medlemmar har
upplevt osäkerhet över när Telia klipper
telefonabonnemanget och när IP-telefonin kommer igång.
Föreningen kan nu i backspegeln se att det är
kommunikationsflödet som inte varit bra från Telia.
Föreningen har upprättat en e-postlista med 60% av alla medlemmar som fungerat som
informationskanal under projektet. Föreningen har också skapat en hemsida där ständigt
uppdaterad information, blanketter och bilder om projektet har funnits att tillgå.
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Ekonomi
Projektgruppen beviljades 15.000 kr från Leader för
kostnader i samband med stormöten m.m.
Föreningen har erhållit 4 800 kr per abonnemang i bidrag från Telia samt 2.000 kr per bebodd
fastighet från Region Gotland och jordbruksverket bistår med kanalisationsstöd.
Föreningsstämman beslutade vid bildandet
att varje ansluten fastighet skall erlägga 350
kronor i månadsavgift till föreningen (299
till Telia och 51 kronor till föreningens
administration). Varje ansluten fastighet
debiterades 17.000 för huvudbyggnad/lgh
och 7.000 för ex.vis flygelbyggnad.
Trafikavgifter fakturerar Telia direkt till
abonnent.
För ekonomiskt redovisning hänvisar vi till bifogade Resultat- och Balansräkning, samt
Revisorernas berättelse.
Tack
Styrelsen riktar ett särskilt tack till alla Markägare
som kostnadsfritt och generöst upplåter mark för
fibernätet. Även till alla de medlemmar som
gjort ”dagsverken” av olika slag (kedjegrävning,
stakning med käppar, röja skog, öppna och stänga
stängsel, närvarat/assisterat vid grävning och
blåsning etc) samt Ola Lindvall för upplåtelsen av
sin lada för lagring av materiel och till Almgrens för
upplåtande av mark för arbetsbod. Tack till FLL
och särskilt till Tommy Andersson för rådgivning
vid många möten och många samtal.
Slutord
Föreningen går nu in i en förvaltningsfas och det ankommer på den nya styrelsen att ta vid. Det
har varit roligt och inspirerande samt ansvarsfullt att ta sig an introduktionen och genomförandet
av ”Operation Fibernät i Dalhems socken”.
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