
Hej alla medlemmar i Nämdö Fiber, 

Detta är en uppdatering både för dem som ivrigt väntar på sin fiberinstallation och de som redan har 

fått fibern framdragen till tomtgränsen och vill veta hur man ska göra för att bli inkopplad. 

Förseningar, men nästan alla har fiber före jul 

Efter de förseningar som inträffade under sommaren, som främst berodde på problem på Harö och 

Runmarö, har nu arbetet återupptagits med full fart i Nämdöskärgården. Vår nya tidsplan är att alla 

medlemmar ska vara uppkopplade före jul, med undantag av Aspö, Ladholmen (med närliggande 

Högholmen) och Söderholmen. I händelse av nya förseningar lovar vi att komma med skyndsam 

information. 

När det gäller tidsplanen för Aspö och kringliggande öar är vi dessvärre beroende av 

samförläggningen med Vattenfall (Vf), som är kostnadsbesparande, men som också innebär att vi 

inte själva kan påverka hur fort det går. Vi har i veckan haft ett startmöte på Aspö och grävarbetet 

där verkar nu komma igång inom kort. Nämdö Fiber har beställt sitt material och detta levereras 

inom några dagar till Aspö. Med erfarenhet av Vf:s tidigare tidplaner, är det en rimlig bedömning att 

deras arbete på samtliga öar runt Aspö blir klart under våren 2020. Installation av fiber kan komma 

igång så snart Vf blir klar med en ö. Fiberblåsning vintertid är dock inte helt idealt, så i bästa fall kan 

fiber dras in hos våra medlemmar där till sommaren 2020. 

På Nämdö pågår ytterligare grävarbete som beror på att Vf ålagts av Trafikverket att gräva om stora 

delar av sträckan från vår teknikbod upp till gamla Östanvik. Den installerade fiberkabeln kommer att 

bytas mot en ny. Detta arbete sker under hösten. Det innebär inga extra kostnader för vår del. Vid 

bytet av kabeln blir det dock ett kortare avbrott på nätet. Vi återkommer med information när det 

blir aktuellt. 

Var kommer fibern? Titta på kartan! 

Om ni undrar hur och var fibern kommer till er, finns det nu detaljerade kartor på vår hemsida som 

visar för varje fastighet var överlämningspunkten för fibern planeras bli. Härifrån är det varje 

medlems eget ansvar att förlägga fiberslang med skyddsslang fram till den punkt på huset, där man 

vill att fibern ska dras in. I god tid före installationen av fiber kommer installatören sedan att 

kontakta respektive medlem för att komma överens om tillträde till huset. Bra om nyckel då finns 

tillgänglig nära huset. Installatören borrar hål i huset och monterar fiberdosan (cirka 5x20x15 cm) 

inne i huset på den plats där medlemmen önskar. Tänk på att ett 220 V eluttag måste finnas i 

närheten av fiberdosan.  

Närmare information om hur fiberslang med skyddsslang ska förläggas finns på vår hemsida under 

fliken Eget Arbete. På Aspö och närliggande öar har fiberslang fram till och mellan fastigheterna ännu 

inte grävts ner. När detta arbete görs, kommer ett sling med fiberslang och skyddsslang att lämnas 

vid varje överlämningspunkt (oftast vid tomtgränsen), som ska räcka ända fram till huset. Vill man 

göra förläggningen på egen tomt tidigare, finns material att hämta på midsommarängen på Aspö. 

Vänligen ta inte mer material än som behövs för tomten. För medlemmarna på Högholmen, där alla 

har anslutning via fiber i stolpar, kommer inga sling kunna lämnas vid tomtgräns (stolpe). Mtrl till 

Högholmen måste hämtas på Aspö. 

De som så önskar kan mot en extra kostnad få arbetet på egen tomt utfört genom Nämdö Fibers 

försorg. Grundkostnaden inkl moms uppgår till cirka 6,500 kr för de första 30 meterna, därefte 190 

kr/meter extra. Från detta dras sedan ev tillgänligt rot/rut avdrag. Avtal för detta extra arbete laddas 

ner från vår hemsida, fylls i och mailas till info@namdofiber.se. 
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Om någon medlem i Nämdöskärgården (utom Aspö och kringliggande öar) ännu inte har utfört 

arbete på egen tomt, behöver vi snarast bli informerade om detta via mejl till info@namdofiber.se. 

 

Detta mail går ut till alla våra medlemmar och kommer även att läggas ut på vår hemsida, 

www.namdofiber.se. 

 

Med vänlig hälsning 

Yngve 

Yngve Hässler 

Ordf Nämdö Fiber 
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