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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 under april 2012 och har 131
röstberättigade medlemmar.

Årsstämma 2015
Verksamhet 2014
Sedan 2013 befinner sig föreningen i en förvaltningsfas. Styrelsen har arbetet med kvarvarande
frågor sen kanaliseringen och nya framåtsiktande frågor. Styrelsen har haft 7 protokollförda
möten under året. Samtliga på Myre. Utöver sammanträden har det förekommit många
underhandskontakter mellan styrelseledamöterna.
Återkommande frågor och informationsinhämtning gällande batteri-backup i telestationen, UPSfrågan, som kvarstår beroende på utveckling och behov.
Vi har placerat betonggrisar vid noden/telestationen för att minska risken med påkörningar.
Ett serviceavtal är tecknat och vi har erforderliga försäkringar.
Över en miljon kronor av vårt kapital finns på sex månaders bankkonto.
Ledningsrätterna har styrelsen arbetat med på Lantmäteriet och de torde bli klara under våren
2015. Det har åtgått åtskilliga timmar att gå igenom alla markägaravtal och på kartor, fastighet för
fastighet, kontrollera kanalisationens sträckning.
Vår förening var en av 4% av landets alla fiberföreningar som, utan anmärkning, blev granskade i
anledning av bidrag från Jordbruksverket.
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. Föreningen är medlem i Fibernät Gotland och styrelsens fd.
sekreterare är ledamot i dess styrelse.
Slutord
Styrelsen har haft ett mycket lugnare år 2014 än tidigare år. Ändå har det arbetats febrilt med att
inhämta information om sakfrågor, att diskutera medlemssituationer, inflytt, utflytt och deras
abonnemangsfrågor, ledningsrätter och avtal mm. Framtiden är intressant och spännande. Vi
önskar den nya styrelsen, som tar vid efter årsmötet, samma trivsamma och engagerade
verksamhet som vi haft.
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