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Nyhetsbrev 3 december 2022 

Föreningen har inlett upphandling av kommunikations- och tjänsteoperatör för de 

kommande tio åren. Vårt avtal med IP Only löper ut i augusti 2024 och gruppavtalet med 

Tele2 (f.d. ComHem) förnyas årligen. Vi gör upphandlingen tillsammans med tre andra 

fiberföreningar vars avtal löper ut samtidigt. En offertförfrågan kommer att gå ut innan 

jul. Vår förhoppning är att få in flera offerter som vi kan ta ställning till. 

*** 

Ett större avbrott på nätet inträffade torsdagen den 17 november. Felet som orsakats av 

en avgrävd stamledning norr om Hemse skulle varit avhjälpt på eftermiddagen, men för 

många anslutningar, främst i Katthammarsvik, dröjde det till lunchtid dagen därpå innan 

allt fungerade. Även mobilnätet påverkades vilket försvårade kommunikationen. 

Styrelsen försöker alltid lägga upp information på föreningens Facebook-sida och på 

Östergarnslandet Anslagstavlan, men undersöker nu också andra sätt att nå ut med 

information till medlemmarna vid större avbrott. 

*** 

En enkät om bredbandet gick ut till alla medlemmar under hösten. Hela 370 svarade 

vilket gör att resultatet utgör en god grund för den kommande upphandlingen. Priset 

och hastigheten ansåg flertalet (80%) var viktigt eller mycket viktigt. Men det framkom 

också skillnader i önskemålen mellan fastboende och fritidshusboende. En 

sammanfattning av de viktigaste slutsatserna finns här. Resultatet av hela enkäten finner 

du här. 

*** 

Avsnittet om Anslutning på hemsidan är nu uppdaterat med en tydligare skrivning om 

vem som ansvarar för grävning vid nyanslutning. 

**** 

Representanter för styrelsen har deltagit i möte om framtiden för Fibernät Gotland. 

Vidare har styrelsen ansökt om och beviljats medlemskap i Byanätsforum, en ideell 

förening för fiberföreningar över hela landet, bekostad av Jordbruksverkets 

landsbygdsatsning. Mer information finns på Byanätsforums hemsida 

*** 

Inger Lindqvist har meddelat att hon lämnar styrelsen av personliga skäl. Mikael Hindrika 

kommer att ersätta som sekreterare. 

*** 

https://www.facebook.com/groups/205018576298846/?mibextid=6NoCDW
https://sv-se.facebook.com/groups/1742585652681003/?mibextid=zGKedc
https://www.ostfiber.se/onewebmedia/N%C3%A5gra%20slutsatser.pdf
https://www.ostfiber.se/onewebmedia/Enk%C3%A4t%20om%20bredband%20nov%202022_grafer.pdf
https://www.ostfiber.se/onewebmedia/Enk%C3%A4t%20om%20bredband%20nov%202022_grafer.pdf
https://www.ostfiber.se/anslutning
https://www.byanatsforum.se/
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Nygarn Utveckling AB, vårt gemensamma utvecklingsbolag på Östergarnslandet, har i 

flera år arbetat för att skapa en lokal elproduktion och gemensamt bidra till ett 

effektivare och mer robust energisystem. Projektet har nu kommit till en punkt när man 

vill genomföra dessa planer och ger nu boende inom Östergarnslandet möjlighet att 

delta i denna framtidssatsning. 

Information om projektet och anmälningsblankett når du via denna länk: 

1. Klicka på länken och öppna Word-dokumentet 

2. Klicka på "Aktivera redigering" högst upp till höger 

3. Fyll i intresseanmälan och spara filen med ansökningsblanketten  

4. Mejla svaret till wbausterand@gmail.com och bifoga din sparade fil 

Du kan också skriva ut blanketten, fylla i den för hand och skicka den brevledes till 

angiven adress. Mer information om projektet på hemsidan https://austerlandenergi.se/ 

*** 

Fakturor för 2023 skickas ut i januari. Det gäller även första kvartalsfakturan för 

gruppavtal för de som valt att betala per kvartal. OBS! att fakturans avsändare är 

noreply@inexchange.se  med rubrik ”Inkommande faktura från Östergarn-Gammelgarn 

Fiber”. Kolla i skräpposten om fakturan inte kommit senast i slutet av månaden. 

*** 

Med detta vill styrelsen önska alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år med 

mycket avkoppling och uppkoppling. 

 

 

https://austerlandenergi.se/wp-content/uploads/D.-Intresseanmalan-6.0.docx
https://austerlandenergi.se/
mailto:noreply@inexchange.se

