
Nyheter 2012-2019 
 

2019-06-08 

Årsstämma i Östergarns bygdegård kl 14, se kallelse i högermenyn. 

 

2019-03-20 

IP-Only gjorde en uppgradering av en switch i Hemse igår. Nu fungerar TV-sändningarna 

utan störningar. Om någon fortfarande har fel så vänd er till eran tjänsteleverantör. 

Internetavbrottet berodde på en miss i uppgraderingen. 

 

2019-03-19 

IP-Only meddelar att de skall göra en uppdatering så det kommer att bli ett kort avbrott 

i hela nätet kl. 10 idag tisdag. 

 

2019-03-13 

Störningar i TV-utsändningen i Gammelgarnsnoden efter en uppgradering av IP-Only. 

Felsökning pågår. 

 

2018-06-09 

Årsstämma kl 14 i Gammelgarns bygdegård. Se handlingar i menyn till höger. 

 

2017-07-28 

ÄNTLIGEN!!! I natt lyckades IP-Only med bytet av switch i Hemse så nu fungerar det som 

det skall igen. 

 

2017-07-27 

Fortfarande trögt. IP-Only försökte byte switchen som planerat i nättras. De fick dock 

inte igång den nya så de fick montera den gamla igen. De tror sig nu veta felet och skall 

göra ett nytt försök i natt. 

 

2017-07-24 

Bytet av switch i Hemse kommer att ske under natten till torsdag. Den de hade på lager 

var fel modell. Fram till dess får vi kopplade till Skagsnoden leva med slött internet och 

ingen TV via fibern. 



För er som har gamla TV-antennen (och boxen) kvar så funkar det men SVT1 och SVT2 

har bytt frekvenser så man måste göra en ny sökning av kanaler. 

Det går också att se via dator på SVT Play och andra playtjänster. T.ex. fotbolls-EM går 

på SVT Play. 

 

2017-07-21 

Fortfarande problem i Skagsnoden. Olof har på morgonen pratat med Comhem igen 

(men problemet berör alla andra operatörer också) och upplyst IP-Only om att 

problemen kvarstår. 

Eftermiddag: äntligen ett klart besked från IP-Only. Felet ligger hos dem. Det verkar vara 

switchen i Hemse, som är centralstation för alla nät på södra Gotland, som krånglar. 

Man har nu bestämt att den skall bytas ut. De har en ny att sätta dit men den finns på 

fastlandet. Högst troligt får vi därför leva med det slöa nätet, och ingen TV, hela helgen. 

Trist men trots allt bättre än inget besked alls. 

 

2017-07-20 

Driftavbrott och störningar i Skagsnoden. Stoppet tisdag 18/7 lagades under 

kvällen/natten - trodde de. Nätet har sen varit igång men väldigt långsamt så att TV-

tittande i stort sett varit omöjligt för många. Nu på morgonen har BRS Networks fått ny 

arbetsorder att åka ut och fixa det på plats vid Skags. Hoppas det löser sig snabbt. 

 

Det gjorde det inte. De har startat om noden men det hjälpte inte. De skulle på 

eftermidden byta någon switch "högre upp" i nätet, troligen Hemse, men antingen har 

de inte gjort det än eller så hjälpte inte det heller. 

 

2017-05-25 

ÅRSSTÄMMA i Östergarns bygdegård kl. 15.00. ALLA VÄLKOMNA! 

Föreningen bjuder på ot'ndag. 

Se hela kallelsen i rutan till höger. 

 

2017-03-10 

IP-Onky påstår att de åtgärdat felet på tv-bilden som många haft. Kolla gärna om det 

blivit någon förbättring och meddela oss på info@ostfiber.se 

 

2016-09-26 

Nu på eftermiddagen skall alla vara igång igen efter att en kille från BRS ägnat större 

delen av helgen åt fibersvetsning. Många trådar var det... Tack för den servicen BRS 

Networks! Grävfirman som grävde av får stå för fakturan. 



 

2016-09-23 

AVGRÄVNING vid Falhammars gör att området Falhammars, Fakle, Sande, Bengts, 

Rodarve och Herrvik ligger nere. Ny fiber blåses troligen idag men BRS lär inte hinna 

svetsa ihop allt förrän på måndag. Det innebär svart i TV:n och datorn över helgen. 

Hoppas vi överlever... 

 

2016-06-18 

ÅRSSTÄMMA kl 14 i Gammelgarns bygdegård. Kallelse och andra handlingar hittar du i 

listan till höger. 

 

2016-05-.. 

Det har varit ett flertal avgrävningar i samband med nedläggandet av VA-ledningar i 

Östergarn. Tack vare snabba insatser från Ove Sjöberg och BRS har störningarna ändå 

varit små. 

 

2016-03-24 

AVGRÄVNING Trots att vi "satt ut" (markerat) ledningen lyckades en grävmaskinist som 

håller på med VA-projektet gräva av stamledningen som går till Bengts/Hallgards och 

hela Herrviksområdet. 

BRS har lagat det, klart ca 16.30. Kontrollera gärna att din anslutning fungerar. Om inte, 

meddela oss gärna på info@ostfiber.se eller ring Ove Sjöberg. 

 

2016-03-23 

Slutbesiktning av nätet tillsammans med BRS Networks. Det mesta ser bra ut men några 

smågrejer återstår i nodhusen. Alla kartor och s.k. relationshandlingar överlämnades. 

 

2015-08-17 

Sista måndagsmötet! 

Vi bestämde vid det efterföljande styrelsemötet att vi slutar med måndagsträffarna nu 

eftersom nätet till den allra största delen är klart. 

 

2015-07-06 

Observera att Korttidsabonnemang (som aktiveras direkt och betalas med kort) bara 

levereras av T3 och möjligen någon till. Läs på leverantörernas hemsidor! 

 

2015-06-29 



Nu kan alla som hör till Skagsnoden (söder om Herrviksvägen + Herrviksområdet) 

beställa gruppavtalet hos Comhem om du: 1) har anmält till föreningen att du vill ha det, 

2) har fått medieomvandlaren installerad och två lampor lyser grönt på den. Ring 0775-

171720, du behöver ange ditt personnummer.  

 

2015-06-26 

Enligt svar vi fick från Comhem igår torsdag så jobbar de på att registrera alla som 

beställt gruppavtal i sitt system. Det skall gå att BESTÄLLA GRUPPAVTALET fr.o.m. 

MÅNDAG 29 juni. Tel. 0775-171720. 

 

2015-06-25 

BRS Networks hälsar att de blir lite nerringda just nu från folk som ringer och undrar när 

de kommer. 

Alla kommer att bli kontaktade när det är deras tur och vi glömmer ingen! Alla måste ha 

lite tålamod och försöka samarbeta för att få bokningarna att gå ihop. 

 

2015-06-18 

GAMMELGÄNNINGAR - IP-Only har konfigurerat om så att TV-bilden ha blivit bättre med 

mindre frysningar. Vi skulle vilja att Du kollar TV:n lite extra den kommande veckan. 

Meddela gärna till Ove Sjöberg på ovsjob@comhem.se om det blivit någon förändring 

eller om frysningarna ännu håller på. 

 

2015-06-16 

BRS har idag ljussatt Skagsnoden och det skall gå att beställa tjänster i det öppna nätet 

(men inte gruppavtalet se kommentar 15/6). 

Så här gör du: 

1. Plugga in datorn eller routern i det röda uttaget på medieomvandlaren. 

2. Du skall hamna i IP-Onlys Självaktiveringsportal där du registrerar dig som kund och 

väljer leverantör. 

    Tjänst utan box aktiveras direkt. 

Det som ännu inte är gjort reparation av matningen mot Herrvik efter OSABs avgrävning. 

Dessa kunder har således ingen signal än. Kommer att göras de närmsta dagarna. 

BRS avslutar monteringen av medieomvandlare i området kopplat till Skagsnoden under 

nästa veckas första hälft och fortsätter direkt med Östergarnsnoden. 

 

2015-06-15 

Det går ännu INTE att ringa till Comhem för att beställa gruppavtalet! Vi hör av oss 

omedelbart när de är klara med att lägga in alla i sitt system. 



 

2015-06-08 

Blåsningen av fiber är i stort sett klar. Svetsning pågår och montering av 

medieomvandlare startar denna vecka. Har du inte hört nåt från BRS om montering så ta 

gärna kontakt med dem på adressen nedan. 

 

2015-04-28 

Vår kommunikationsoperatör IP-Only har beslutat att ombesörja och bekosta 

installationen av medieomvandlarna i hemmen för att man ska kunna garantera en hög 

kvalité på förbindelsen. De har nu gett BRS Networks AB i uppdrag att installera 

medieomvandlarna hemma hos våra medlemmar. 

 

Det kommer att gå till så att BRS ringer upp och bokar en tid med var och en av er då ni 

kan låta dem komma in i era hus, antingen då ni själva eller någon utsedd person kan 

vara med eller att nyckel lämnas ut. Föreningen kommer att förse BRS med en lista med 

fastighetsnummer och de telefonnummer som vi har samt adresser på alla medlemmar 

som är berörda. Skicka gärna ett mejl med kontaktuppgifter till info@brsnetworks.se 

(med kopia till info@ostfiber.se) så att vi har aktuella uppgifter. Läs mer här. 

 

2015-04-26 

Den så kallade blåsningen av fiber, dvs. imatning av fiber i de nedgrävda rören, pågår nu 

för fullt med två blåsarlag. Det ena laget blåser stamledningar. De är i princip färdiga 

med stammarna till Skagsnoden och har börjat i Östergarnsnoden. Det andra laget 

blåser fiber från skåpen in till fastigheterna. När blåsningen i ett område är klar kommer 

ytterligare ett annat arbetslag och svetsar ihop fibertrådarna så att varje fastighet har en 

egen fibertråd till noden. Vår entreprenör BRS Networks som gör arbetet meddelar att 

om inget allvarligt hinder inträffar så skall nätet vara igång enligt nedan: 

Skagsnoden, dvs. området söder om Herrviksvägen och Herrvik, till midsommar  

Östergarnsnoden, dvs. området norr om landsvägen inkl. Katthammarsvik och Ängmans, 

15 juli 

 

2015-03-30 

Stamledningarna i det närmaste färdigblåsta i Skagsnoden. De fortsätter sedan vid 

Östergarnsnoden. Blåsningen av fiber in till husen påbörjad i Skagsnodens område. 

VIKTIGT att dosorna ute på husen och innefibern är monterad! 

Svetsning av fibern påbörjas när blåsningen är klar i respektive nodområde. 

 

2015-03-16 



Nu är hela nätet färdiggrävt även i Östergarn, och blåsningen av fiber påbörjad i 

stamledningarna till Skagsnoden. 

 

2015-03-12 

Slutbesiktning av kanalisationen (rör och märknät) genomförd idag. Allt verkar OK men 

GPS-inmätningskartorna skall ännu kontrolleras av Region Gotland och Länsstyrelsen. 

 

2015-02-12 

Angående byte till Comhems gruppavtal, flytt av telefon, uppsägning av det gamla m.m. 

Comhem svarade så här: "Vi hanterar adresserna som ska in i de nya etapperna så fort vi 

får dem till oss från föreningen. Sen lägger vi startdatum enligt föreningens önskemål. 

Det är inte förrän i anslutning ca. 2 veckor innan avtalen startar man kan ringa oss för att 

ordna med sina egna avtal/hårdvara mm. Normalt sett sköter vi då eventuella avslut 

med annan operatör (för Telefoni) och sköter porteringen av nummer. Det finns en del 

som chansar på att säga upp sitt nummer själva innan de startar upp nytt abonnemang 

men då finns risken att det ex vis blir leveransförseningar av Fibern och då hinner 

abonnemanget avslutas hos Telia. Då kan det bli dyrt att få tillbaka sitt nummer. 

Om man låter oss sköta hanteringen kan det inte hända." 

 

2015-02-11 

Vi vill påminna om att slangen skall vara monterad i dosan snarast! Hör av dig om du vill 

ha hjälp! 

Vi får frågor om medieomvandlaren: IP-Only levererar medieomvandlaren, den ingår i 

priset. 

Levereras när det närmar sig igångsättning. Föreningen meddelar tider och platser för 

utdelning. 

 

2015-02-09 

Besked om tidsplanen från BRS. Blåsningen av fiber startar, som tidigare sagt, vecka 8-9. 

Den tar ca 5 veckor totalt att färdigställa. Därefter startar svetsningen av fibern, tar ca 7 

veckor. Inkopplingen blir på slutet när allt annat är klart, alltså runt v 20-22 (dvs. slutet 

av maj). 

För de som ännu inte satt upp dosan är det mycket bråttom att fixa det nu! 

Innefibern måste sen vara utmatad i dosan senast under påsken. 

BRS har ändrat sin rutin för igångsättandet av nätet. För att garantera att nätet fungerar 

från start kommer de att koppla in fibern i medieomvandlaren, och behöver därför 

komma in i alla hus. De ringer runt och bokar tid. 

 



2015-01-26 

Grävningen i området som kopplas till Skagsnoden är i princip klar, endast några 

fastighetsingrävningar vid Falhammars och i Herrvik kvar. 

Full fart nu på det som återstår att gräva till Östergarnsnoden: delar av Katthammarsvik, 

Ängmans, Ängmansviken, Grogarns och Hallgards (norr om landsvägen). 

 

2015-01-19 

Nu är grävningen i Östergarn och resterande delar av Gammelgarn igång för fullt. 

Schübergs Gräv & Schakt en grävmaskin plus bergfräsen och Katthammarsviks Åkeri tre 

grävmaskiner. 

VIKTIGT att du som ännu inte fått grävt på din tomt, har markerat var befintliga vatten- 

avlopps- el- och teleledningar går!!! Skulle de bli avgrävda bekostar Du lagningen själv. 

Dessutom blir det väldigt dyrt för föreningen att låta grävarna leta efter ledningar på 

betald tid. Kontakta områdesansvarige om du behöver hjälp. 

Tidplan för det fortsatta arbetet: 

All grävning skall vara klar senast 28 februari, dvs alla rör/slangar är då på plats. 

Från mitten av februari (v 8-9) börjar man att blåsa fiber i Skagsnoden och i början av 

mars (v 10-11) så påbörjas blåsningen av fiber i Östergarnsnoden. 

VIKTIGT att dosan på ytterväggen är på plats då! Helst skall det även vara borrat hål i 

väggen och innefibern vara utmatad i dosan, men det är inget måste förrän fibern skall 

svetsas vilket sker ytterligare några veckor senare. 

 

2014-12-08 

Grävningen tar lite mer fart. Katthammarsviks Åkeri har nu två maskiner igång och 

räknar med ännu en efter jul. 

 

2014-11-27 

Väntans tider... Alla våra tidsplaner är ju sedan länge spräckta och vi kan nu bara 

konstatera att det inte blir någon fiber till jul för oss som ännu inte fått den inkopplad :-( 

Vi har haft en grävare från Katthammarsviks Åkeri igång hela hösten men Schübergs 

väntar vi fortfarande på eftersom de blivit kraftigt försenade i andra projekt. 

Planen är nu att gräva färdigt till Skagsnoden först, eftersom det är minst jobb kvar där, 

så att BRS kan komma igång med inblåsningen av fiberkablarna så fort som möjligt. 

Därefter skall fibern svetsas - sen är det dags för igångsättning. 

Efter alla våra alltför optimistiska tidplaner vågar vi inte ge några nya besked men vi kan 

nog konstatera att det i vilket fall inte är klart före påsk (2015). 

 

2014-09-03 



Några anslutningar till Gammelgarns nod har varit svåra att få igång. Får du inte grön 

signal på medieomvandlaren, och/eller på routern om du anslutit dig till gruppavtalet, så 

felanmäl gärna till Ove Sjöberg nu i början - han samordnar med Comhem och IP-Only 

för att få det att fungera. 

Är du lite van vid datorer kan du försöka att ansluta datorn direkt i röd ingång på 

medieomvandlaren för att testa om du får en IP-adress (och kontakt med omvärlden) 

den vägen. 

 

2014-09-03 

Nu skall Comhems gruppavtal fungera. Man skall alltså inte behöva vänta 5 dar som det 

tydligen sagts i kundtjänsten! Efter lite strul med system som inte uppdaterats som 

förväntat har IP-Only manuellt ändrat så att alla som beställt gruppavtalet nu skall få 

igång det. När datorn ansluts till internet genom fibern skall man (om man beställt 

gruppavtalet) automatiskt hamna i Comhems inloggning, annars är det något fel. 

Ring Comhem om det inte fungerar. 

 

2014-08-29 

Gammelgarnsnoden är nu ljussatt och igång!  

Grattis gammelgänningar (som bor i "rätt" del av sok'n) som nu kan börja använda 

fibern. 

Den första rapporten om att det fungerar kom idag från Max Thoursie per mejl skickat 

via fibern. För de som valt det börjar Comhems gruppavtal fungera 1/9. 

Om du inte gjort det förut, sätt i fibersladden i mediaomvandlaren och sätt igång den - 

kolla att wanlampan lyser grönt. 

 

2014-07-28 

Gotland Fiber (IP-Only) har uppdaterat sin hemsida så att man enkelt kan se vad de olika 

tjänsteleverantörerna erbjuder. Se gotlandfiber.se. Det kollektiva avtalet med Comhem 

är klart. Se infobroschyr här. 

 

2014-07-14 

Fråga: Kan man behålla sin @telia.com e-postadress? 

Svar: Ja, det går att behålla e-posten men det krävs att man har en mobiltelefon hos 

Telia med mobilsurf eller mobilt bredband. 

 

2014-06-25 

Infomöte om abonnemang och tjänster i nätet i Östergarns bygdegård med IP-Only 

(Tommy Andersson) och Comhem (Marcus Lundgren). Vi fick klargörande information 



om vad som kommer att finnas i nätet och något om hur korttidsabonnemangen 

kommer att fungera. Comhem informerade om sitt erbjudande om gruppavtal (kollektivt 

avtal), för de som vill ha det. Mer information om gruppavtalet kommer att läggas ut här 

inom kort. 

Läs mer om övriga tjänster och leverantörer på gotland.ip-only.se. 

 

2014-06-21 

Här finner du årsmötesprotokollet för 2014. 

 

2014-06-16 

När blir det klart? Många undrar, och det gör faktiskt vi i styrelsen också... 

Noden i Gammelgarns bygdegård: planen har varit att få igång det till sommaren men 

det ser nu inte ut att lyckas. Grävningen är klar där och mycket av fibern är på plats men 

fibern hinner inte bli ihopkopplad (svetsad). Förhoppningsvis blir det ljussatt och 

driftklart i augusti. 

Noderna i Östergarns bygdegård och Skags: grävning pågår men ännu återstår en hel 

del, här behövs det även ännu röjas och förberedas mer på många ställen för att göra 

grävningen effektiv. Blåsning av fiber kan förhoppningsvis starta i augusti/september. 

Klart för ljussättning före jul i vilket fall, men förhoppningsvis i november. 

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA OCH INFORMATIONSMÖTE 

Lördag 7 juni kl. 14.00 i Östergarns bygdegård 

Alla medlemmar och intresserade är välkomna! 

Styrelsen genom Anders Lignell, 521 01, info@ostfiber.se 

FÖRENINGEN BJUDER PÅ FIKA 

Inbjudan skall ha kommit i din epost! 

 

2014-05-04 

Ett 20-tal personer mötte upp och fixade Rolf Erixons trädgård som såg ut som ett 

stenbrott efter att grävaren gått fram. Han skall själv inte ha fiber men har välvilligt ställt 

upp på att vi får dra ledningen över hans tomt. Det blev jättesnyggt på ca två timmars 

jobb. Tack ni som var där och speciellt till er som tagit med er kaffekorg som räckte till 

alla! :-) 

 

2014-04-15 

Hej å Hå, fiberprocessen rullar på! 

Nuläget 



I Gammelgarn är som sagt det mesta färdiggrävt. I Katthammarsvik och Sysne har vi 

börjat gräva främst på tomter, några huvudstråk har också kunnat grävas. När det grävs 

går det fort och spåren efter grävningen syns knappt när det är som bäst. Om förarbetet 

är dåligt blir resultatet sämre - så klart - och det tar även onödigt lång tid. 

Röjningsarbete för grävarna är dåligt använda resurser. Det dyker upp hinder som till 

exempel nu då det fortfarande är för mycket vatten i marken. Något vi bara har att 

vänta ut. Hela tiden har styrelsen och de aktiva områdesansvariga ”jagat” 

markupplåtelseavtal, anslutningsavtal som dröjt i vissa fall, pinnat för att GEAB ska 

kunna ta ut var deras ledningar är dragna. Vi ”jagar” också kommunen likaså påminner 

om att fastigehtesägare ska märka ut så långt de vet, sina egna ledningar. Det är ganska 

mycket som får tas om och tas om. Särskilt försvårande och sinkande är det när 

personer är ”oanträffbara”. Nodskåpen håller på att färdigställas i både Gammelgarn, 

Sysne och Östergarn. 

Möten om fibernär i Katthammarsviks Bygdegård varje måndag kl 18. 

Där finns en dummy på genomföringen i vägg, med tillhörande dosor ute och inne. 

Under påskhelgen hoppas vi kunna ha ett extra infomöte. Håll utkik efter anslag i 

affären! 

Kräklingbo har infomöte gällande Comhem den 23/4-14. 

Dosor att kvittera utfinns i Östergarns Bygdegård. Dosan kan sättas upp där 

genomföringen ska göras även om inte hål i väggen och dragning inne görs samtidigt. 

Senaste datum för dosuppsättning och färdig dragning inomhus meddelas senare. 

Betalningar: 1) Anslutning & 2) friköpningsbelopp enligt avtal 

1) 31/5-14 ska den sista delen av anslutningsavgiften vara Fiberföreningen tillhanda på 

BG 870-5063. 

Det vill säga resterande 8.250:- för en fiber och 3.300:- för tillkommande 

fiberanslutningar på samma tomt (om du beatlat hälften tidigare). Du som behöver 

kvitto hör av dig till Olof Thomsson. 

2) Friköp: Betala 2.000:- och friköp dig /er som har dåligt med tid eller inte kan/vill göra 

det praktiska arbete som avtalats. Grävning/röjning på egen tomt räknas såklart som 

”dagsverke”, avräknas från de 2.000:-. 

Eller...... Action! Kontakta fiberföreningen när du/ni har tid/är nere. Ta reda på vad som 

ska göras. Alla behöver dra sitt strå till stacken. ”Föreningen” ska inte behöva ”jaga och 

tjata”. 

Upplägget med den lågt räknade anslutningsavgiften förutsätter frivilligt arbete. 

Frivilligt arbete är det som driver och färdigställer vårt gemensamma projekt ! 

Glad påsk vill vi önska er alla !! 

 

2014-03-20 

När fiberblåsningen är klar i Gammelgarn (alltså Gammelgarn söder om landsvägen, 

utom Davide), någon gång i början av maj, börjar arbetet med att svetsa ihop fibern. 

Senast då måste innefibern finnas utdragen i anslutningsdosan! 



Om allt går som det skall med blåsning och svetsning beräknar vi att igångsättning av 

nätet (ljussättning) kan göras till midsommar i Gammelgarnsnoden. 

 

2014-03-17 

Fiberblåsningen beräknas börja i Gammelgarn v 15, dvs. andra veckan i april. 

Senast då måste alla anslutningsdosor vara på plats! 

 

2014-03-13 

Gammelgarn 

Kommande vecka påbörjas grävningar på tomter för förläggning av fiber fram till hus. 

Vid dessa grävningar måste det vara klart med var sträckningen skall vara likaså uppsatta 

dosor på vägg för anslutning av fiberrör. För sträckningen på tomten måste rör, 

elledningar i mark vara utmärkta. Beräknat slutförande av grävningar på tomter första 

veckan i april. Efter att allt är slutfört vad gäller grävningar till hus kommer 

fiberblåsningen att genomföras. 

 

2014-03-05 

DYRARE att gå med senare! 

Vi har nu hört från flera personer att man har sagt nej till fiber med argumentet att det 

kommer bli billigare att dra in fiber senare. Vi vill härmed starkt påpeka att så kommer 

det inte att bli. 

Att bygga fibernätet kostar egentligen ca 22 000 kr per fastighet men genom att vi får 

bidrag (för alla bebyggda fastigheter) och näthyra (för dem som går med från början) så 

får vi ner priset till 16 500 kr. 

Om man går med senare får man dels betala 20 000 kr (samma avgift som alla andra + 

förlorad näthyra), dels kostnaden för att gräva till närmaste skåp + material + inblåsning 

och svetsning av fiber. Så kostnaden att ansluta i efterhand kommer att bli minst 25 000 

kr, och bor man en bit ifrån närmast skåp och på svårgrävdmark hamnar kostnaden lätt 

på 30-50 000 kr! 

 

2014-03-02 

Grävningen i Gammelgarn, söder om landsvägen (utom Davide) är nu nästan klar. 

Grävningen kommer att fortsätta i resten av Gammelgarn och Östergarn så fort 

markavtal m.m. är klart. Kommande vecka startar borrningar där vi skall fram med fibern 

under belagda vägar. Grusvägar grävs av (och lagas omedelbart) eftersom det är mycket 

billigare. 

Det är nu mycket viktigt att alla som skall ha fiber, men ännu inte fått ingrävt till sitt hus, 

så snart som möjligt markerar upp sina el-, tele- och VA-ledningar på sina tomter. 

Dessutom skall väggdosor och innefiber monteras, men där väntar vi ännu på material. 

Det är beställt men tydligen har tillverkaren svårt att få fram tillräckligt antal. 



 

2014 februari 

ALLMÄN INFO 

Anslutningen kostar alltså 16.500 kr. Då får man fiber ända fram till huset samt 

anslutningsbox och innefiber (som man själv monterar) och router. 

Föreningen ansluter sitt/vårt nät till IP-Only som förser oss med ett så kallat öppet nät, 

dvs. inget köptvång av något abonnemang. 

* Vill man inte alls använda fibern till att börja med väljer man så kallad inaktiv (svart) 

fiber och betalar då inget annat än 100 kr i årlig medlemsavgift till föreningen. 

* Vill man utnyttja fibern under kortare delar av året så väljer man alternativet öppet 

nät. Det kommer till att börja med att kosta 51 kr per månad till föreningen i drifts- och 

administrationsavgift, alltså 612 kr per år. Vi räknar med att ganska snabbt kunna sänka 

den avgiften. Sen tillkommer förstås de tjänster man köper. Internet kommer att kunna 

köpas för så kort tid som 2-veckorsperioder (ca 150 kr för 100/10 Mbit). Man beställer 

tjänsterna direkt på nätet och betalar med kort. 

* För de som använder nätet mycket erbjuder vi ett kollektivt avtal för 3-Play (telefon, 

TV, internet) som föreningen kommer att teckna med en operatör som vi ännu inte valt. 

Det kommer att kosta 350 kr per månad (299 kr till operatören + 51 kr till föreningen). 

 

2013-12-30 

De som vill HÄMTA UT VÄGGDOSOR för montering utanpå sitt hus gör det hos: 

Gammelgarnsområdet hos Ove Sjöberg (070-588 39 49) 

Gloseområdet hos Jocke Hallin (070-522 80 22) 

De som vill veta mer är välkomna på allmänt möte i Östergarns bygdegård från kl. 18. 

 

2013-12-16 

Grävningen har startats med två maskiner i Grynge. Nu är det HÖG TID att anmäla sig för 

att få in fibern! 

 

2013-11-27 

Idag har vi skrivit avtal med IP-Only som kommunikationsoperatör. De drar fiber fram till 

Trosings (tillsammans med Anga-Kräklingbos fiber) där vi sätter upp ett skåp med 

överlämningspunkt. Vi bygger sedan hela nätet därifrån i egen regi. 

Grävningen har så smått börjat i Grynge. På onsdag 4/12 har vi grävstartsmöte med 

Schübergs och GEAB. Därefter drar grävningen igång ordentligt. Nu hoppas vi på en 

någorlunda mild och snöfattig vinter! 

 

2013-10-28 



Alla anslutningsavtal från dig som vill ha fiber måste in snarast - senast 1 november 2013 

- med samtliga fastighetsägares påskrift (det räcker alltså inte med tidigare inlämnad 

medlemsansökan). 

Betalningen (8.250 kr och hälften av ytterligare anslutningar a' 3.300 kr) sätts in på 

bankgiro 870-5063 (Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening). 

Vänligen kontrollera att du även betalt medlemsavgift & -insats (100 kr + 200 kr) till 

fiberföreningen. 

Behöver du fråga eller vill ha en faktura maila till info@ostfiber.se. 

Både avtal och pengar är avgörande för att grävning skall kunna påbörjas. 

Grävningen startar i november i Gammelgarn, om allt går som det skall. 

 

2013-09-22 

Har gjort stort utskick till alla vi har e-postadressers till idag. För tydlighets skull: I det 

öppna nätet som IP-Only levererar kan man köpa tjänster (t.ex. enbart bredband) för 

kortare perioder ner till två veckor. En aktiv fiber kostar 51 kr/månad (612 kr/år) till 

föreningen, sen tillkommer avgiften för de tjänster man köper av valfri operatör. 

Exempel: Bredband 100/10 Mbit uppkopplat 1,5 månad. 

240 kr per månad (till operatören) * 1,5 månad = 360 kr 

51 kr per månad (till föreningen) * 12 månader = 612 kr 

Så för en tusenlapp om året har man bredband uppkopplat i 1,5 månad. 

Läs mer på www.gotland.ip-only.se 

 

2013-09-21 

Vi har i dagsläget 544 intresseanmälningar, då räknar vi även lägenheterna i hyreshus. 

Nu drar vi på allvar igång jobbet att teckna anslutningsavtal med alla. Samtidigt jobbar vi 

på att bestämma vart ledningen skall dras tillsammans med markägarna. 

 

2013-09-18 

Möte med entreprenörerna Schübergs Gräv & Schakt, Katthammarsviks Åkeri, BRS 

Networks och IP-Only. Gick igenom läget och diskuterade upplägg för projektet. Enades 

om att dela upp arbetet i tre delprojekt som följer de tre områden knutna till de tre 

noderna (stationerna); Gammelgarns och Östergarns bygdegårdar samt Skags. 

Grävningen börjar i Gammelgarn 2-3 veckor efter vi har alla markavtal och tillstånd klara 

(för Gammelgarn). Vi siktar på grävstart 1 november. 

När det gäller abonnemangsalternativen gäller avsiktsförklaringen med IP-Only 

fortfarande om ett öppet nät där man kan köpa vilka tjänster man vill när man vill ner till 

2-veckorsperioder. För de som vill ha helårsabonnemang kommer föreningen att teckna 

ett kollektivt avtal för 



3-Play (telefon, TV ca 18-20 kanaler och datatrafik 100/10 Mbit) för totalt 350 kr per 

månad med en operatör som ännu inte är bestämt. I dagsläget erbjuder bara Comhem 

ett sådant paket men fler operatörer lär vara på väg in så vi avvaktar lite med att 

bestämma. 

 

2013-08-26 

Styrelsen har, efter en grundlig genomgång med Tommy Andersson från IP-Only, 

enhälligt beslutat att gå vidare med IP-Only som kommunikationsoperatör. Det kvarstår 

dock en del diskussioner i avtalsförslaget där vi begärt en del förändringar. Inget är alltså 

skrivet ännu, beslutet gäller en avsiktsförklaring. 

 

2013-08-19 

Det går framåt med operatörerna men ännu är vi inte riktigt i mål. Förhoppningsvis har 

vi bestämt oss under nästa vecka (35). Eftersom det dragit ut på tiden beslutade vi att 

skjuta på datumet för den första inbetalningen av anslutningsinsatsen. Den 1 oktober 

(senare reviderat till 1 november) vill vi ha in halva beloppet, dvs. 8.250 kr (plus hälften 

av ev. tillkommande anslutningar). Men man får gärna betala in hela beloppet direkt! 

 

2013-08-07 

Styrelsemöte (mellan alla måndagsträffar) beslutade att föreningen skall följa den sk. 

sockenmodellen där föreningen äger vårt nät. En genomgång av kalkylen visade att 

skillnaden i (lägre) anslutningskostnaden med sk. Skanovamodell eller IP-Onlymodell 

(där föreningen inte äger nätet) blir för liten för att vara intressant. Ett antal frågor/krav 

ställdes till Telia som har på sig till 21 augusti att svara. Bland annat vill vi äga nätet 

själva samtidigt som vi har möjlighet att skriva kollektivt helårsbonnemang för de som 

vill ha det, och öppet nät för de som hellre vill ha det. 

 

2013-06-24 

Extra föreningsstämma med över 100 deltagare hölls i Gammelgarns bygdegård. Beslut 

togs om att anslutningsinsatsen blir 16.500 kr och att ytterligare anslutning på samma 

tomt skall kosta 6.600 kr. Dessutom gick vi igenom och beslutade att använda de avtal 

om markupplåtelse och fiberanslutning som finns i listan till höger. Information gavs 

också om förhandlingsläget med kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer. 

 

2013-06-10 

Möte med områdesansvariga. Joachim Pettersson från BRS Networks hade genomgång 

med oss om vad som skall göras. 

 

2013-06-05 



Ove, Ivan och Thomas deltog på möte i Kräklingbo med IP-Only som är nätägare och 

intresserade av att vi ansluter till deras nät istället för Telias. 

 

2013-06-03 

Styrelsemöte beslutade att kalla till extra föreningsstämma 24 juni där vi skall bestämma 

om pris för anslutning till fibernätet. Styrelsens förslag: 

* 16.500 kr per anslutning och 

* 6.600 kr per ytterligare anslutningar på samma tomt 

* att styrelsen får mandat att förhandla pris till fastigheter med många lägenheter 

Vi skall också ha genomgång av och beslut om Villkor för fastighetsanslutning till 

fibernätet 

och Villkor för markupplåtelse. 

Dessutom skall vi ha en genomgång om förhandlingsläget med 

kommunikationsoperatörer och 

tjänsteleverantörer. Styrelsens förslag: Stämman tar ett inriktningsbeslut men ger 

styrelsen i uppdrag att slutföra avtalsskrivningarna. 

 

2013-05-10 

Föreningens första ordinarie årsmöte i bygdegården. 65 personer deltog. Ordförande 

Anders Lignell och kassör Olof Thomsson informerade om läget och svarade på frågor. 

Tyvärr fanns ännu inga klara besked om vilka fritidsabonnemang eller öppet nät Telia 

erbjuder eftersom de inte har bestämt sig. Diskussioner mer IP-Only och 

Bredbandsbolaget utlovades. Inte heller kunde det ges något mer precist besked om vad 

anslutningsavgiften kommer att bli eftersom beslutet att göra upphandlingen av 

grävnings- och nätbyggarentreprenör inte har kunnat tas förrän för ett par veckor sedan. 

När projekteringen är klar om ett par veckor vet vi mer. 

 

2013-04-29 

Vid styrelsemöte i samband med måndagsträffen beslutade vi att göra upphandling med 

Schübergs Gräv & Schakt i samarbete med Katthammarsviks Åkeri AB för 

gräventreprenaden och BRS Networks för material- och nätverksentreprenaden. 

Projekteringen är nu igångsatt. 

 

2013-04-08 

Vid vår vanliga måndagsfiberträff i Östergarns bygdegård BESLUTADE vi att kalla till 

ÅRSMÖTE 10 maj kl. 16.00 i Östergarns bygdegård, fredagen i Kristihimmelsfärdshelgen. 

Självklart är alla intresserade välkomna! Vi räknar med att klara av själva årsmötet 

ganska snabbt, för att sen få informera och diskutera om läget och vad som behöver 

göras. 



 

2013-03-26 

Vi har nu 469 intresseanmälningar och håller som bäst på att upphandla grävningen och 

fibernätsbyggandet. Vi siktar på att få med 600 st och att börja gräva i augusti i år. Läs 

mer i infobrevet (länk till höger på sidan). 

Vi behöver Din hjälp nu att prata med alla dina grannar om fibern. Kolla om du och dina 

grannar finns rätt markerade på kartan, se länk Kartor ovan. Karta på papper finns också 

vid Tempo Katthammarsvik. 

Vi siktar på att ha ett årsmöte i Kristihimmelfärdsdagshelgen. Kallelse kommer snart. 

 

2013-01-02 

Nu börjar vi, med hjälp av Kjell Löfgren, lägga upp kartan med vilka som anslutit sig. 

Klicka här. 

 

2012-12-13 

Medlemsvärvningen pågår, framförallt gammelgänningarna har varit flitiga. Efter möte i 

måndags med de områdesansvariga hoppas vi arbetet tar mer fart även i Östergarn! 

Dock är det ännu långt kvar till de 600 vi helst skall bli! 

Totalt har vi intresseanmälningar för 381 fastigheter, plus 54 

lägenheter/flygelbyggnader (tyvärr är det dock bara 265 st av fastighetsägarna som 

ännu gått med i föreningen). 

Anslutningsavgiften skulle i dagsläget, enligt vår kalkyl, bli ca 19 000 kr. 

VI VILL NÅ NER MOT 15 000 kr! 

 

2012-10-11 

Medlemsansökningarna och betalningarna tickar på ganska bra - men ännu är det långt 

kvar till de 600 vi helst skall bli! Nu har 201 betalat av de 340 som sagt sig vara 

intresserade. Områdesansvarig Hans Sandsjö i Grynge m.fl. har gjort ett bra jobb. 

 

2012-09-21 

Idagsläget är det ca 160 som betalat in medlemsavgiften. Om vi räknar med alla som 

anmälde intresse i fjor så vill 320 fastigheter ha fiber. Vi behöver bli fler! 

En e-postpåminnelse till alla som lämnade in intresseanmälan i fjor men ännu inte gått 

med i föreningen kommer att gå ut inom kort. 

Det går ännu bra att anmäla sig! 

 

2012-09-17 



Första mötet med de områdesansvariga. Ca 25 st kom, men vi behöver säkert fler. 

Tanken är att de skall vara kontaktperson i sitt grannlag. Första uppgiften blir att 

kontakta ALLA och erbjuda dem anslutning till fibern. Och kanske framförallt få alla 

tveksamma att verkligen fundera en gång till om man vill missa detta gyllene tillfälle att 

hänga med i utvecklingen. 

 

2012-08-27 

Medlemsvärvningen pågår för fullt. Idagsläget är det bara ca 100 som betalat in 

medlemsavgiften. Hoppas många har väntat med att betala till sista dagen. På fredag! 

Om vi räknar med alla som anmälde intresse i fjor så vill 270 fastigheter ha fiber. Vi 

behöver bli fler!! 

 

2012-06-26 och -29 och 2012-07-05 

Styrelsemöten för genomgång av offerter, förbättring av kalkyler och planering av 

infomöten. 

 

2012-06-18 och -26 

 

Några ur styrelsen träffade representanter för firmor som lämnat offert på 

nätbyggandet. 

  

2012-06-04 

Styrelsen hade som vanligt sitt möte i Östergarns skola. 

Ett viktigt beslut under detta möte var att vi ska genomföra två informationstillfällen 

under sommaren och planering av dessa måste nu genomföras. 

Anbudsförfrågan gällande schakt för fiber är utsänd och offerter för fibermaterial 

behandlas. 

2012-05-21 

Styrelsemöte i Östergarns skola 

Uppdatering av hemsidan 

 

2012-05-06 

Uppdatering av hemsidan 

 

2012-05-02 

Hemsidan för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomiska förening startades. 



Lägesbeskrivning av styrelsens arbete: 

- Förslag på fibermatning från kopplingsstation vid Östergarns kyrka till Herrvik är 

upprättad. 

- Kostnadskalkyl för fibermaterial för Herrvik och fibermatning till Herrvik. 

- Anbudsräkning på förläggning fiberrör inom Herrvik. 

- Grovprojektering av huvudstråk för fiber inom hela området Östergarn/Gammelgarn är 

upprättat. 

- Anbudsräkning fibermaterial för hela området Östergarn/Gammelgarn pågår. 


