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Nyhetsbrev nr 1 2022 
 
Ledningsvisare 

Vi söker en person som kan sköta våra ledningsvisningar eftersom Ove Sjöberg aviserat att han 

vill sluta med det. Det handlar om att svara på förfrågningar i systemet Ledningskollen från de 

som skall gräva. Ibland behövs bara en karta skickas men ofta handlar det om att sätta ut 

(markera) var vår fiberledning går.  

Det är bra om du har egen firma så att du kan fakturera föreningen för tjänsterna.  

Kontakta Ove på 070-588 39 49 eller Olof på 070-665 25 84 om Du är intresserad. 

 

Driftavgift 

Vi återinför en liten driftavgift på 13,50 kr per månad, dvs. 162 kr per år, för att hålla ekonomin i 

balans. Medlemsavgiften hålls oförändrad på 100 kr. 

 

Årsmöte 

Årsmöte hålls 5 juni kl. 14.00 i Gammelgarns bygdegård. Kallelse kommer när det närmar sig. 

 

Gruppavtal 

Föreningens gruppavtal med Tele2 (tidigare Comhem) för 3-Play (internet, TV, telefon) rullar på 

för de medlemmar som vill ha det. Priset är nu 336,50 kr per månad. Totalt med driftavgiften 

betalat man alltså 350 kr per månad. 

 

Problem med TV-utsändningen 

En del av oss som har gruppavtalet har haft problem med att TV hackar och låser sig ibland. 

Kontakta Ove Sjöberg om Du råkar ut för det också, så att vi kan gå vidare till Tele2 med en 

gemensam felanmälan. 

 

Facebook och hemsida 

När det händer något finns vår Facebook-grupp Ostfiber.se för snabb kommunikation. Sök på 

den i Facebook eller gå direkt till www.facebook.com/groups/205018576298846 .  

Även Östergarnslandet Anslagstavlan på Facebook går bra att använda.  

Hemsidan www.ostfiber.se används också för vissa meddelanden under Aktuellt. Annars hittar 

du information om föreningen och länkar till IP-Only, Tele2/Comhem m.m. där. 

 

Mediaomvandlare 

Det har varit en del problem med mediaomvandlarna (de vita boxarna fastmonterade på väggen 

där fibern kommer in). Några har vi fått byta ut (IP-Only ger oss nya) men ofta går det att göra 

”RESET” så att de kommer igång igen. Se instruktion på nästa sida. 

Krånglar anslutningen och omstart av mediaomvandlaren och routern inte hjälper så prova nedanstående. 

Observera att hos en del sitter strömsladden (2) på andra sidan. I så fall använder man on/off-knappen i 

hörnet mellan (1) och (3) på bilden om man skall bryta strömmen (knäppa av). 

 

mailto:info@ostfiber.se
http://www.facebook.com/groups/205018576298846
http://www.ostfiber.se/


 

Skolhuset Östergarn 104, 62368 Katthammarsvik  

www.ostfiber.se  info@ostfiber.se 

 

 

mailto:info@ostfiber.se

