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Föreningens ändamål: 
Att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativ fiberanslutning  

för bl.a. data- och telekommunikation. 
 
 
 

Fakta Dalhem Fiber: 
Föreningen består av 122 fastighetsägare som äger och förvaltar ett kommunikationsnät 

på 32 kilometer till 144 abonnenter. Föreningen bildades april 2012 och har 131 
röstberättigade medlemmar. 
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Verksamhet 2013 
Under år 2013 har föreningen gått in i en förvaltningsfas. Styrlesen har arbetet med kvarvarande 
frågor sen kanaliseringen och nya framåtsiktande frågor. Styrelsen har haft 10 protokollförda 
möten under året och tilsammans lagt uppskattningavis 500 ideella timmar till 
fiberföreningsarbete. 
 
Nätet var klart 24 januari 2013, då den sista abonnenten 
fick sin kanalisation. Vi hade driftstart vecka 2, 2013. 
Fibernätet har fungerat stabilt med några få störningar som 
berodde på elektricitetsproblem och inte på fibernätet.  
Några medlemmar har haft många samtal med Telia i 
början på året, där styrelsen har hjälpt till och reda ut 
ärenden.  

 Under året har snöpinnar till skåpen undersökts, 
upphandlats, köpts in och monterats.  

 Även försökringsfrågan har utretts noga med flera aktörer, beslut tagits och firmatecknare 
har tecknat försäkring på kommunikationsnätet och skåpen enligt beslut på 2013 års 
årsstämma.  

 Återkommande frågor och informationsinhämtning gällande batteri-backup i 
telestationen, UPS-frågan, som kvarstår beroende på utveckling och behov. 

 Återställning av mark och administrativ sammanställning av fakturor och protokoll inför 
rekvirering från Länsstyrelse och Leader Gotland har också dominerat årets arbete. 

 
Nätet har tillsammans med styrelsen besiktigats av 
Erland De Flon, oberoende kunnig, och Roger 
Ronsten, Eltel. Ingen anmärkning på nätet. Bland 
annat kontrollerades noden och skåpens tätningar. 
 
Förvaltningsfasen handlar om att ha tidig kontakt med 
nyinflyttade och informera, hjälpa och skriva avtal 
med dem och välkomna dem till Dalhem och 
fiberföreningen. Det handlar också om att bevaka 
utvecklingen och de gemensamma frågorna för 

Gotlands hela fibernät tillsammans med våra grannföreningar.  
 
Slutord 
Styrelsen har haft ett mycket lugnare år 2013 än de hade 2012. Ändå har det arbetats febrilt med 
att inhämnta information om sakfrågor, att sammanställa och knyta ihop byggårets fakturor inför 
rekvisitioner, att diskutera medlemssituationer inflytt, utflytt och deras abonnemangsfrågor, avtal 
mm.  Framtiden är intressant och spännande det finns alltid något att bevaka i utvecklingens 
framfart.  
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