
PROJEKTERINGEN AV FIBERNÄT FÖR 
BREDBAND I NÄMDÖSKÄRGÅRDEN 

ÄR NU IGÅNG! 
Redan för tio år sedan lade STOKAB ut en 

fiberkabel genom hela skärgården.  
Den har en anslutningspunkt i Sand, och en vid Nämdö skola, 

men används här bara till en försöksverksamhet. Nu har vi 

äntligen möjlighet att, med hjälp av statsbidrag, koppla ihop 

Nämdöskärgården med den befintliga kabeln och på så sätt få 

tillgång till ett riktigt bredbandsnät. Nämdö Hembygdsförening 

har startat ett förstudieprojekt och projektgruppen är i full gång 

med att planera ett bredbandsnät som kan nå alla fastigheter i 

Nämdöskärgården. Huvudspåret är att fiber ska dras så långt 

det är möjligt, någon fastighet kan få annan teknisk lösning, 

men villkoret för statsbidrag är att det går till ett stabilt och 

robust system med riktigt snabba överföringshastigheter. 

Även på andra öar, t ex Runmarö, Sandhamn, Möja och 

Ingmarsöområdet, pågår bredbandsutbyggnadsprojekt och vi 

har alla hjälp av såväl Länsstyrelsen som ett samordningsprojekt 

som drivs av SIKO. I villkoren för statsstödsreglerna står att 

stödet ska göra att det inte kostar mer att få riktigt bredband i 

glesbygden än i tätorter, även om det är färre abonnenter och 

längre sträckor. Det innebär att man som fastighetsägare ska få 

en anslutningspunkt inom ca 100 m från huvudbyggnaden för 

ca 15 000-20 000 kr. Sedan tillkommer kostnaden för dragning 

över egna tomten och in i huset, ca 3 000 kr. 

Fördelar med bredband via fiber jämfört med 

mobilt bredband:  

 Flera teknikslag samlat i samma kommunikationsnät som 

TV, telefon och internet.  

 Möjligt att samla olika abonnemang som kan ge  lägre 

månadskostnad. 

 Mycket snabbare och stabilare datakommunikation.  

Det innebär t ex möjligheter till arbete och utbildning på 

distans, säkrare uppkoppling utan avbrott som gör att det 

går att se TV och film utan hackande.  Stadigt hög-

kapacitetsnät säkrar att företagens kortautomater och  

även andra bankförbindelser alltid fungerar. 

 Telefoni: På sikt kommer det gamla kopparledningsnätet att 

försvinna, mobiltelefoni har alltid begränsningar och skulle 

kräva många fler master i den känsliga skärgården om alla 

ska få tillgång till 4G-nätet eller motsvarande. 

Ju fler som nyttjar det mobila nätet, desto långsammare 

och sämre går det. 

 TV: Enklare och bättre mottagning. Man slipper digital-

boxar, paraboler och väderpåverkan på sändningkvalitén. 

 Övervakning på distans och trygghetslarm: Fungerar via 

fiber men inte med mobilt bredband. 

Bredbandsnätet ska ägas av en nybildad ekonomisk förening och definitiva avtal  

med specificerade kostnader ska tecknas mellan fastighetsägarna och bredbandsföreningen.  

Intresseanmälan nu är inte helt bindande utan till för att ligga som grund för nätplaneringen.  

Alla som lämnat intresseanmälan kommer under sommaren att kallas till möte  

för bildandet av den nya bredbandsföreningen. 

Vi vill ha din intresseanmälan för anslutning senast 25 maj 2012! 

Bredbandsgruppen måste pricka in vilka fastigheter som nätet ska täcka för att kunna göra projekteringen och  

ta fram kalkyler som ska ligga som underlag för vår ansökan om statsbidrag.  

Vår ansökan måste skickas till Länsstyrelsen senast 1 juli 2012 för att vi ska ha chans att få del av årets anslag.  

Skicka din intresseanmälan till Nilla Söderqvist,  nilla.soderqvist@telia.com 

Skriv ditt namn, din kontaktadress, tel, e-post samt fastighetsbeteckning.  

Frågor? Kontakta gärna Bredbansgruppen via:   

Nilla Söderqvist, 070-797 17 36, nilla.soderqvist@telia.com eller  

Camilla Strandman, 070-940 81 95, camilla.strandman@gmail.com 

BREDBANDSGRUPPEN  


