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Till alla medlemmar i Nämdö Fiber! 

En liten grupp entusiaster startade 2013 Nämdö Fiber Ekonomisk Förening, NFEF, med 

drömmen om att en dag kunna koppla ihop vårt vackra - men spretiga - hörn av Stockholms 

skärgård i ett enda sammanhängande fibernät. Sju år senare är vi där.  Vi har till och med 

byggt något ännu större. Ett gemensamt väl fungerande fibernät, från Harö i norr till Ornö i 

söder, med fiberförbindelse till land i båda ändar. Det är fiffigt för att det ökar 

driftsäkerheten. Det är även viktigt på sikt, för att det stärker gemenskapen i hela 

Mellanskärgården. Det är faktiskt en prestation utöver det vanliga där fastboende, 

deltidsboende och fritidsboende arbetat tillsammans, helt på frivillig grund, med envishet, 

uthållighet och ett rejält mått av uppfinningsrikedom.  

Alldeles lätt har det inte varit. Skälet till att det tagit hela sju år att förverkliga den 

ursprungliga tanken är att bidragsreglerna ändrades efter att vi hade byggt etapp 1 färdig. 

För tre år sen såg det på allvar ut som om drömmen skulle stanna vid ett halvt nät för 

Nämdös del. Det var helt enkelt för få fastboende kvar att koppla upp. Vi hamnade under 

minimiantalet för att söka statliga stöd för fortsatt utbyggnad och de nya anslutningarna 

skulle bli orimligt dyra. Det var då idén föddes med ett gemensamt ägt aktiebolag, 

Stockholms Skärgårdsnät, som kunde uppfylla alla krav för bidrag – med motprestationen att 

koppla samman fyra ”byalagsnät”: Harö, Runmarö, Nämdö och Ornö.  

När nu 2020 går mot sitt slut är projektet avslutat. Alla medlemmar har fått sina 

uppkopplingar. NFEF har idag nästan 400 anslutningar, fördelade på mer än 25 öar i Nämdö 

skärgård. Vår kassa har räckt till att även uppgradera delar av tekniken och 

dokumentationen från etapp 1, så att alla ska ha lika bra tillgång till nätet. Vi har en väl 

fungerande teknikbod, med resurser att ta hand om alla fastighetsägare inom vårt 

upptagningsområde som vill bli medlemmar i framtiden. Många har fiber vid tomtgränsen 

eller i närheten av sina fastigheter och kan ansluta till en lite högre kostnad än den vi andra 

har betalat. Projektet är i vederbörlig ordning avrapporterat och redovisat till Länsstyrelsen 

och Jordbruksverket. Utbyggnadsetappen är avklarad. 

FRAMTIDEN 

Tillsammans är vi nu delägare i ett fibernät, som är tänkt att fungera i många årtionden 

framåt. Men det sköter sig inte själv. Driften av nätet måste fortsatt finansieras av oss 

medlemmar. Fiberföreningen måste teckna serviceavtal för att kunna klara avbrott och 

eventuella reparationer. Vi måste också kunna hantera nya anslutningar, medlemsregister 

och inte minst vår ekonomi. Det blir en avvägning mellan fortsatta ideella insatser och 

avgifter som alla måste bära. Därför är det viktigt att vi medlemmar fortsätter att intressera 

oss för det vi har skapat och gemensamt tar ansvar för nätet på bästa sätt. 
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Idag innehåller nätet tjänster, som vi vant oss vid som basala för vår tillvaro: internet, 

telefoni, teve, mm. I framtiden kommer nätet att bli ännu viktigare för oss som vistas i 

glesbygd med telemedicin, trygghetsskapande tjänster och mycket annat som vi ännu inte 

kan föreställa oss. Det utbyggda bredbandet fyller en central funktion i de försök som nu 

görs att locka fler fastboende till öarna. Förhoppningen är att Nämdö inom en inte alltför 

kort framtid ska kunna öppna skolan igen. Då kommer fjärrundervisning över nätet att vara 

helt nödvändig för att kunna ge en likvärdig undervisning av hög kvalitet även i en liten 

skola.  

Vi vet också att Nämdö står inför stora förändringar, där fibernätet kommer att spela en 

viktig roll. I år har Naturvårdsverket och Värmdö kommun, efter en flera år lång 

beredningstid, kommit överens om att Nämdös yttersta skärgård ska bli Nationalpark. Med 

den förväntas nya turistströmmar att komma och förhoppningsvis också investeringar och 

arbetstillfällen i Nämdöskärgården.  

NÄMDÖ GREEN ARCHIPELAGO 

En ny förening har bildats – lite inspirerad av NFEF – för att hjälpa oss som bor i Nämdö 

skärgård att ha största möjliga inflytande över det spännande som ska ske under 2020-talet. 

Föreningen heter Nämdö Green Archipelago och ska, förutom att bevaka arbetet med 

Nationalparken, genomföra en förstudie om möjligheten att göra hela Nämdö skärgård till 

ett biosfärområde under UNESCO.  

TACK! 

Vi vill med detta nyhetsbrev passa på att tacka Nämdö Fibers alla medlemmar för att ni haft 

tålamod och inte varit alltför upprörda, trots att somliga av er tvingats vänta onödigt länge 

på era uppkopplingar. Det har varit en ära och ett nöje för oss som suttit i styrelsen under de 

här åren att ha fått uppleva så mycket stöd och positiv uppbackning från medlemmarna. Det 

känns som vi har surfat på en ny våg av sammanhållning mellan fastboende, deltidsboende 

och fritidsboende. Det ger tillförsikt inför framtiden i denna inte alltför muntra tid. 

Vi önskar härmed alla Nämdö Fibers medlemmar en angenäm jul och ett riktigt gott nytt år. 

Styrelsen 

 

Var med när Nämdö Green Archipelago lanseras under ett videosänt möte  

från Nämdö Hembygdsgård - med coronabegränsat antal platser. 

Onsdag 16 december kl 19.00 – 20.30 
Programmet och länk hittar ni på Facebook och Hembygdsföreningens hemsida. 


