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En sommar av förseningar – prio för Nämdö under hösten 

Vi vill gärna börja med att be de medlemmar om ursäkt, som hade hoppats få fiber installerad den 

här sommaren, men som ännu inte har fått det. Främst beror förseningarna på problem som 

uppstått på Harö och Runmarö, varför vår entreprenör inte haft personal att hinna med sina 

åtaganden på Nämdö enligt den plan vi aviserade i juni. En del förseningar beror också på att 

Vattenfalls nedschaktning av dukt (fiberslang) här på Nämdö inte haft fullgod kvalitet. Vid inblåsning 

av fiber längs de större stråken har man därför tvingats gräva upp dukten igen på ett flertal ställen.  

Nu har vi haft en uppföljning med fiberentreprenören och tydligt påtalat vårt missnöje och våra 

medlemmars besvikelse över att så få fiberinstallationer blivit färdiga under sommaren. Det 

övergripande läget just nu är att Harö först nu är klara med all installation och att det snart blir 

färdigt även på Runmarö. Därmed finns öronmärkta resurser för Nämdö. 

På Nämdö är fiber installerad endast i Tjusvik och Krokvik. Även här finns ett fåtal undantag, men de 

ska vara klara till månadsskiftet augusti-september. I övrigt är all fiberkabel som ska dras längre 

sträckor (från Sand till Östanvik, Nämdö böte, Tjusvik/Krokvik, Solhaga och Solvik) på plats, efter att 

skadad dukt grävts upp och lagats. Den typen av problem ska inte längre störa arbetet på Nämdö. 

Sedan tidigare vet ni att all sjökabel är utlagd. Arbetet med att förbereda installation av fiber i stolpar 

är det enda som gått framåt under sommaren. Detta fortsätter, med undantag för Vedviken (med 

Klippudden och Risgårdsviken), och beräknas klart under september. Inkoppling av fiber i skåp och 

blåsning av fiber till medlemmar återstår dock även här. Vedviken, Klippudden och Risgårdsviken ska 

få nya högspänningsstolpar från Vattenfall, i vilka vi därefter kommer att hänga vår luftkabel. 

Vattenfall har ännu inte lämnat något trovärdigt besked om när detta kan ske. 

I denna uppdatering avstår vi från att ge en områdesvis tidplan för inkopplingen av fiber. 

Entreprenören har dock bedyrat (!?) att ALLT söder om Aspö ska vara klart och uppkopplat före jul. 

Naturligtvis kommer vissa områden att bli klara tidigare, men man vill inte låsa sig vid 

ordningsföljden. Fortfarande gäller dock att alla kommer att bli kontaktade i god tid före installation 

för att säkerställa tillträde till huset och korrekt placering av fiberdosan. 

Vad gäller Aspö, Högholmen, Ladholmen och Söderholmen är Vattenfalls besked fortfarande att man 

ska börja gräva på Aspö i början av september. Något slutdatum för Aspö och övriga öar vill man 

dock inte sätta. Vi avser att via denna hemsida hålla alla underrättade om hur detta arbete 

fortskrider. Fiberentreprenören kan inte påbörja sitt arbete förrän Vattenfalls entreprenörer är 

färdiga med en hel ö. 

 


