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Hej Dalhem och Halla!
Nu är Dalhem färdiggrävt. Stort TACK till alla som varit med och hjälpt till. Utan er hjälp
hade det tagit två veckor till. Det har tagit lite längre tid än beräknat på grund av regn och sura
marker. Men överlag har det gått väldigt bra. Mycket på grund av allt arbete som vi själva
kunnat göra. Vi har fått beröm för smidighet från Väg & Byggnadsgrus.
Blåsning och svetsning av fibertrådarna
Nu ska ElTel blåsa in glasfibertrådarna i ledningarna. De börjar redan nu på måndag den
19/11 för södra Dalhem. Planen är att första veckan blåser de från Stall Dalhem till Tomte,
Halla, Granskogs/Burge ner till bron vid Dungårde och in på Karbygate mot Roma. På fredag
23/11 börjar de i södra delen av Dalhem City och arbetar sig norrut.
Det är två olika moment för att få fibertrådarna fungera och det är olika arbetslag från ElTel
som jobbar med det. ElTel behöver komma in i varje fastighet två gånger – men inte på
samma dag. Först ska fibertrådarna blåsas in i ledningarna och då behöver de komma in till
första dosan i väggen. Sen när trådarna ska svetsas ihop och ljussättas behöver de komma in i
huset igen. En vecka senare ungefär. Arbetslagen som jobbar med blåsning och svetsning kan
jobba kvällar och helger ibland.
De områdesansvariga behöver veta om ni är borta och hur vi löser det med nycklar för
att ElTel ska komma in i husen. Kontaktperson från Dalhem kommer att finnas med
ElTel när de är inne i husen om ägaren inte är hemma. Var i kontakt med er
områdesansvarig.
Det här tar 3-4 veckor och är förhoppningsvis klart före julledigheterna. Det är målet.
Fundera också över hur lång sladd ni behöver mellan dosa 1 och dosa 2 (convertern). Det
ingår 1 m. Men kan beställas i olika längder. Den längsta 15 m kostar 200 kr.
Vi kommer ut med aktuell information så fort vi bara kan via e-post och via hemsidan.

Den här informationen har bara gått ut via e-post och läggs ut på hemsidan. Hjälp till att
sprida den till grannar som inte har e-post, skriv ut och lägg i deras postlåda.
Ta er tid att fråga era grannar om de fått informationen, speciellt de äldre som ni
misstänker inte har dator. Hjälp dem med att klargöra det här med abonnemang.
Det underlättar för oss alla oerhört mycket.
Stort TACK från oss // Dalhem Fiber styrelse
Anna, Patrik, Bo, Perolof, Erik, Johanna, joHanna och alla områdesansvariga.
Hitta kontaktuppgifter till styrelse och områdesansvariga på hemsidan:
www.dalhemfiber.se E-post. info@dalhemfiber.se

