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Uppdaterad info om fiberinstallation i Nämdöskärgården 
 

Arbetet med att slutföra fiberinstallationen i Nämdöskärgården löper på, om än inte riktigt i den takt 

vi hade hoppats på. Den övergripande tidplanen att alla ska ha fiber installerad senast under 2020 

håller dock fortfarande. 

Förutom på Aspö, Högholmen, Ladholmen och Söderolmen är i nuläget all dukt (slangar, som 

fiberkabel ska blåsas in i), all sjökabel och nästan all luftkabel på plats. Fiberkabel är även inblåst i de 

allra flesta dukter i mark. Vidare har vi drygt 100 skarvpunkter på plats (kopplingsskåp ovan mark och 

nergrävda brunnar). Skarvning av fiber pågår nu i dessa skarvpunkter. Antalet fiber som ska skarvas i 

varje skarvpunkt varierar från något tiotal upp till flera hundra. Många fiberskarvar blir det!  

Arbetet med skarvpunkterna utgår från vår teknikbod i Sand och fortsätter sedan i olika riktningar. 

Efter hand som skarvpunkterna blir klara, blåses fiber in till de medlemmar som ska anslutas. När det 

är dags för anslutning, ska fiberentreprenören i god tid kontakta medlemmen för att avtala om 

tillträde till det hus där fiberdosan ska monteras. Innan fiberteknikern lämnar huset, ska hen 

kontrollera att uppkopplingen fungerar. Därefter kan medlemmen koppla in sin dator med en kabel i 

dosan och beställa tjänster från IP-onlys portal.  

Vår fiberentreprenör måste utföra sitt arbete på ett optimalt sätt med tanke på hela projektet. 

Prioriteringen av de olika områdena sker därför i nära samråd mellan entreprenören och Nämdö 

fiber. Den preliminära tidplan vi kommit överens om ser i dagsläget ut så här: 

Juni: Tjusvik, Krokvik och Krokudden 

Juli: östra och nordöstra Nämdö (utom Vedviken/Risgårdsviken), Mörtö, Ekholmen, Ängsholmen 

Augusti: Norrängen, Krokholmen, Skärvassa, Käckskär, Abborrudden, Idön, Idöborg, Boskapsön, 

Orrön, Uvö 

September/Oktober: Hemskär, Högholmen, Ängskär, Gymmerhomen och vidare alla öar ner till och 

med Villinge 

För Vedviken/Risgårdsviken gäller att Vattenfall först måste byta högspänningsstolparna fram till den 

nya transformatorn. Man vet inte säkert när detta kommer att ske, men siktar på september. Snarast 

därefter kommer vi att hänga fiber i dessa stolpar och sedan ansluta våra medlemmar. 

För öarna Aspö, Högholmen, Ladholmen och Söderholmen kommer samförläggningen med Vattenfall 

att komma igång först efter sommaren. All vår sjökabel är dock redan förlagd även till dessa öar. 

Vattenfall bedömer att deras arbete kan inledas i september 2019 och bli klart under hösten. 

Därefter påbörjas arbetet med att blåsa in fiberkabel, skarva fiber och installera fiber hos 

medlemmarna. Vi återkommer med besked om närmare tidplan för dessa områden efter sommaren. 

Vid frågor vänligen kontakta info@namdofiber.se eller områdesansvarig för just ditt område, mer 

info finns här: http://www.namdofiber.se/?page_id=26 
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