
 
PROTOKOLL möte med   PEMA    2019-06-11

Protokoll fört vid sammanträde med PEMA för att gå igenom deras arbetsroll för 
Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
Plats:  PEMA:s kontor i Vårgårda tisdag den 11 juni 2019  kl 08.00.

Kallade:         Per-Arne Danelius        
                      Anne-Marie Carlander
                      Håkan Andersson                     
                      Stig-Ove Svensson    (vid protokollet)
Från PEMA:   Per Majlöf
                       Carina Majlöf
                       Paul Liderud
 

Mötet var påkallat för att gå igenom beslutsvägar och vad PEMA skall göra åt föreningen.
Den röda tråden är att PEMA skall göra allt operativt och dokumenterande arbete åt föreningen 
och styrelsens ansvar är att föreningen blir skött på ett bra sätt.
Nedan följer de punkter vi diskuterade.

1.         Ledningskollen.
            PEMA ser förfrågan på ledningskollen.
            PEMA gör därefter utsättningen samt tar kontakt med Tore Norén för att vidimera.  
 

2.          Grävfakturor.
             Föreningen står för grävning utanför tomtgräns och fastighetsägare står för grävning
             på tomt. PEMA fördelar kostnaden mellan föreningen och fastighetsägaren.
 

3.        Nya medlemmar.
                   Ann-Marie tar fram en lista på nya medlemmar sedan installationen, så ser PEMA
             till att de blir uppdaterade på kartor och övriga filer.
   

4         Inritning av ledning på tomter.
             Nej. Normalt brukar inte ledning ritas in på markägarens tomt. Dock om det är en
             industri- eller lantbruksfastighet så ritas ledningen in på gårdsplanen. 

5         Boxar och annat material.
            Önskemål att boxar och annat material skickas från Net-at-Once direkt till PEMA 
            i st f till kunden. PEMA kan då göra en komplett inkoppling och kontrollera densamma.
        
6         Inloggning.         
           Få inloggning från Net-at-Once så att vi kan kolla portar mm.
           Håkan Andersson kollar med Tore Norén om han redan har sådan.
           PEMA kontaktar Net-at-Once för att få sådan.

7.        Hur skall kunden felanmäla.         
           Den normala vägen är att kunden alltid skall ringa Net-at-Once vid problem.
           Net-at-Once undersöker och vidarebefordrar problemet dit det skall.
           Om vi går egna direktvägar så blir inte problemet dokumenterat i Net-at-Once system.
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8.        Redundans.
           Vi diskuterade vikten av att ha god redundans i nätet.
           LH-fiber har 4 utgångar: Marbogården, Östadkulle, Hoberg och Gongstorp.
           Gongstorp används idag. Hoberg klar att använda. Marbogården och Östadkulle
           ej uppkopplade ännu.
           5g-master kanske vill utnyttja vårt nät för trafik.
  
9.        Kyrkan och skolan i Hol. 
             Kyrkan och skolan har fiber-trafik fast den går en annan väg beroende på att
             det installerades innan vårt nät var anlagt.
             Kan den trafiken gå över i vårt nät istället.
             PEMA kollar och för diskussioner med kommun och Vårgårda pastorat.
             Det bör bli en billigare lösning för både kommunen och pastoratet.
   
        

10       Mötet avslutas. 
            Vi tackade varandra för ett trevligt och givande möte. Det är viktigt att vi träffas lite
            då och då för uppföljning samt diskussion om nya arbetsuppgifter.
    
                              Vid protokollet      Stig-Ove Svensson                                  
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