
 

Skolhuset Östergarn 104, 62368 Katthammarsvik  

www.ostfiber.se  info@ostfiber.se 

 

 

Verksamhetsberättelse Östergarn Gammelgarn Fiber ekonomiska förening 

Verksamhetsåret 2014 

 
Styrelsen för Östergarn Gammelgarn Fiber ekonomiska förening, org nr 769624-1079, får härmed avge sin 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. 

 

Styrelsen har under året bestått av ordförande Anders Lignell, kassör Olof Thomsson styrelseledamöter 

Thomas Wallin, Anders Engström, Kjell Löfgren, Joakim Hallin, Tarras Martinsson, Leif Söderström, 

styrelsesuppleanter Bernt Öström, Bo Gabrielsson, sekreterare Cecilia Herzog. 

 

Medlemmar 

Vid årsskiftet 2014-12-31 var 654 stycken fastigheter anslutna som medlemmar till föreningen.  

Till Gammelgarnsnoden var det 2014-12-31 totalt 178 stycken fastigheter anslutna till det uppkopplade 

fibernätet varav 97 stycken med kollektivavtal till ComHem, 43 stycken med öppet nät och 37 stycken med 

inaktiv fiber. 

 

Möten 

Styrelsen har haft 11 stycken protokollförda styrelsemöten, 8 stycken möten med entreprenörer och 

fiberleverantör. Möten har också varit med IP-Only, ComHem och Fibernät Gotland. 

Årsstämma hölls 7 juni i Östergarns Bygdegård. 

Informationsmöte om fiber i Östergarns Bygdegård 25 juni. 

Möte i Gammelgarns Bygdegård med utdelning av mediaomvandlare. 

Utöver dessa möten har det varit allmänt fibermöte samtliga måndagar under året mellan kl 18. 00 och 19. 30 

i Östergarns Bygdegård. 

 

Verksamhet under året 

Gammelgarnsnoden   

• Grävningsarbeten avslutades under april 

• Byggnation av nodutrymme i Gammelgarns Bygdegård färdigställt i juli 

• Blåsning av fiber påbörjades i maj och avslutades med svetsning i augusti. 

• Anslutningspunkten till IP-Only och till Kräklingbo klar i augusti. 

• Ljussättning av fiber 1 september, ”fullt ” fungerande från 28 oktober. 

• Det nya äldreboendet Kosmo kopplas in från den 1 september, med problem. 

 

Skags/Sandvikennoden 

• Byggnation av nodbyggnad på Skags gård påbörjades i mars. 

• Grävningsarbeten i Sandviken påbörjades i april. 

• Grävningsarbetena i Herrvik avslutades i november, kvarstod vissa ingrävningar till fastigheter. 

• Grävningsarbeten inom Kirunabyn, Falhammars- samt Skags/Davide området påbörjades i december. 

 

Östergarnsnoden 

• Röjningsarbeten för fibergrävning i Katthammarsvik påbörjades i januari och avslutades till största 

delen i augusti. 

• Grävningsarbeten av fastighetsanslutningar på högra sidan av Jakob Häggs väg i Katthammarsvik 

avslutades i maj. 

• GEAB´s rör från Ängmansvägen och ner till Ängmansviken ”köps” av föreningen för förläggning 

av fiberrör. 
 


