
JULSPURT MED FIBER! 

Etapp två av Nämdö fibers utbyggnad ser ut att kunna bli i det närmaste helt 

avslutad före julen i år. Entreprenören jobbar nu för högtryck och det är endast 

öarna i norr, Aspö, Ladholmen, Högholmen och Söderholmen där vi ligger efter 

schemat. 

 Enligt gällande tidplan ska de allra flesta fastigheterna i Skärvassa, Böte, 

Östanvik, Kalkberget, Västanvik och Solvik redan vara klara eller bokade 

för inkoppling. Undantag från detta är Vedviken, där Vattenfall ska byta 

ut stolplinjen för högspänningen. Vi återkommer med besked om tidplan 

för detta så snart mer info finns. 

 

 Inom någon vecka kommer man att boka in installation på Krokholmen, 

Käckskär, Norrängen. Senare i november kommer besked om tid för 

Idön, Idöborg och alla öar söder och sydost om Nämdö.  

 

 I månadsskiftet november/december är planen att boka in nya 

medlemmar inom tidigare etapp 1, dvs områden som södra Nämdö, 

Orrön, Ekholmen, Mörtö och Uvön. Mindre omkastningar i detta schema 

kan komma att ske. 

 

 På Aspö gräver just nu Vattenfalls entreprenör ner rör för både el och 

fiber över hela ön. Detta arbete går framåt, men inte i den takt som 

planerats. Vi bearbetar därför Vattenfall intensivt för att få in mer 

resurser så att vi kan säkerställa att alla öar i detta område kan få sin 

fiber installerad till sommaren 2020. 

Till sist vill vi bara påminna om vikten av att arbetet på egen tomt blir utfört i 

enlighet med våra anvisningar (http://www.namdofiber.se/?page_id=377). Det 

är medlemmen själv som ansvarar för skyddet av fibern på sin egen fastighet. 

Skyddsdukten måste antingen täckas över med åtminstone någon decimeter 

jordmassa eller dubbas fast i berg eller sten. Om oturen är framme kan löst 

liggande dukter fastna i något som dras eller körs förbi. Om en skada uppstår är 

det medlemmen själv som betalar kostnaderna för reparation av fiber och dukt. 

 

http://www.namdofiber.se/?page_id=377

