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Nyhetsbrev nr 2 2022 
 
Årsmöte 

Årsmötet avhölls i Gammelgarns bygdegård den 5 juni. Förutom sedvanliga förhandling, med 

Irene Wennemo som mötesordförande, informerades om att den nuvarande avtalet med IP-Only 

som kommunikationsoperatör går ut 31/8 2024. Gruppavtalet med Tele2 förnyas 1 år i taget, 

uppsägning minst 9 månader innan. Det blir en viktig uppgift för den kommande styrelsen att 

inleda upphandling av både kommunikationsoperatör och nytt gruppavtal.  

Protokollet ligger i sin helhet på hemsidan. 

 

Ny styrelse  

Till ny ordförande efter Thomas Wallin, som avsagt sig omval av tidsskäl, valdes Tom Carlson. 

Tom är förlagsredaktör och deltidsgotlänning, boende mellan Herrvik och Sysne och sitter även 

med i styrelsen för Östergarns Bygdegårdsförening. Thomas Wallin kvarstår som vanlig ledamot. 

Nya i styrelsen är även Mikael Hindrika, fastboende på Sjaustruvägen sedan några år, och Sten 

Vedin (suppleant) som är uppväxt vid Falhammars och nu återvänt till nybyggd villa.  

Vi tackar avgående Kjell Löfgren och Pelle Flink för mångåriga insatser! 

 

Uppdaterad hemsida 

Tom har som första uppgift lagt en del tid på att uppdatera vår hemsida www.ostfiber.se med 

bl.a. förtydligade instruktioner om fritidshusabonnemang och fler flikar som passar bättre för 

läsning i mobiler. Kolla gärna! 

 

Ledningsvisning 

Mängden ledningsvisning har gått ner ordentligt så Ove Sjöberg fortsätter i samarbete med Leif 

Söderström att sköta den tills vidare.  

 

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. Där hittar du 

även information om föreningen och länkar till IP-Only, Tele2 m.m. 

 

Energienkät 

Nygarn Utveckling som driver Austerland Skags Energiprojekt vill gärna att alla boende och 

deltidsboende fyller i den Energienkät till hushållen inom Östergarnslandet som nu ligger uppe 

på austerlandenergi.se/enkat. 

Projektet har stöd från Energimyndigheten och är ett energiomställningsprojekt inom 

Östergarnslandet. Projektledningen skriver: – Vi hoppas att du kan ta dig tid att svara på enkäten 

och på så vis bidra till den kunskapsuppbyggnad som är nödvändig för att förverkliga projektet. 

Enkäten kommer finnas tillgänglig på hemsidan fram till den 25 juli och för projektet är det 

viktigt att vi får in så många svar som möjligt. Toppen om du kan tipsa andra att också bidra!  
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