
Mötesnoteringar 9 januari 2015

Närvarande från Gotland Fiber: Tommy Andersson och Janne Dahlbom

Närvarande från styrelsen i Bunge Fiber: Sven Boman, Mikael Hamstedt,
Bengt Horn, Göran Karlsson, Mats Larsson, Leif Pettersson, Gullbritt
Thorsell, Mats Widgren och Hans Åkermark.

Mötet var tillkommet på initiativ av Gotland Fiber. Tommy Andersson
och Janne Dahlbom informerade att ”sågningsgruppen” kommande
måndag startar med att markera med käppar och skrivningar i gatorna
och dagen därpå börjar själva sågarbetet vid vägövergångarna. Antalet
övergångar blir mindre än tidigare beräknat, i stället blir det flera
borrningar under vägarna.

Den stora grävmaskinen kommer att lämna socknen. Kvar blir två mindre
samt ytterligare en tillkommande grävmaskin.

Nytillkomna beställare av fiberanslutning efter den 15 november 2014
kommer inte att få någon anslutning nu. De får vänta till nästa
grävomgång.

Fortfarande finns några fastighetsägare som beställt anslutning, men inte
fått bekräftelse från IP-only. Tommy Andersson och Göran Karlsson
jämför namnuppgifter och försöker räta ut de frågetecken som återstår.

De handskrivna beställningsblanketter som hittills använts kommer att
försvinna så småningom och ersättas av en digital beställningsrutin.

Fibrering påbörjas mellan Visby och Fårösund för att effektivisera
fiberkanalisationen och i framtiden bättre förhindra avbrott i fibertrafiken.

Nya tjänsteleverantörer är Boxer och Viasat.

Grävarna arbetar nu i områdena vid Ängeviken, vid ”bondestugorna” och
mot Bungenäs. Därefter arbetas vidare mot och i samhället. Respektive
områdesansvarig bör vara beredd att närvara när maskinerna närmar sig.

Fiberdragningen i vårt område liknar en stjärna. Gotland Fiber har beslutat
att dra kanalisationen även mellan olika ”stjärnuddar” för att förbättra
säkerheten vid eventuella avbrott.

Fräsmaskinen kommer snart och gör klart där grävarna inte kunnat
slutföra grävning hittills.



Viktigt att grävhinder avlägsnas för att grävmaskinerna ska kunna ta sig
fram som planerat.

Hans Åkermark, ordförande i Bunge fiberförening, uttryckte sin
tillfredsställelse med att Gotland Fiber tog initiativ till detta möte eftersom
vi vill ha information om vad de gör och när för att lägga ut på vår
hemsida så att varje fastighetsägare kan följa det arbete som pågår. Vi
vill också att respektive områdesansvarig ska kontaktas om något är
oklart angående kontaktuppgifter m.m.

Föreningen påpekade att vi väntar på de båda skyltar som ska informera
om att det nu pågår grävning för fiber i Bunge socken, att placeras efter
infarten till Lergravsvägen och i Fleringe strax före det första huset som
berörs av fiberanslutningen.

Telia har nu sagt att de inte kommer att reparera ledningarna om en fast
telefon anmäls inte fungerande.

Mötet avslutades med att Gotland Fiber bjöd på lunch.

Noteringarna förda av Gullbritt Thorsell


