
 

Information från styrelsen på Fiversätraö januari 2018 

Styrelsen vill börja med att önska alla en God Fortsättning och en bra början på år 2018.    

Under 2017 har två fastigheter på norra bytt ägare. Vi vill därför hälsa familjen Obäck, tomt 97, och 

familjen von Hedenberg, tomt 67, välkomna till oss på Fiversätraö.   

Det största arbetet under 2017 har varit att ta hand om det som var kvar att hantera från 2016 års 

trädfällning. På årets arbetsdagar har vi varit många som engagerat oss och därmed har det mesta av 

riset nu eldats upp.  Dessutom har vi under året hunnit måla och fixa till fönster, dörrar och 

vindskivor både för väntboden och norra brandboden Några medlemmar har också varit ute på 

Mossholmen och rensat bort kojan och träden som fällts där. Vi tackar för allas insatser under året 

och fortsätter att njuta av vår vackra skärgårdsö.  

Styrelsen har engagerat Skogsstyrelsen för en trädvårdsplan för både Fiversätraön och vår 

nyckelbiotop på Ängsholmen. Detta genomfördes i september och föreningen har fått en mycket 

utförlig plan för många år framöver som vi kommer att arbeta utifrån. Styrelsen planerar att anlita 

en trädfällningsfirma under år 2018 för de fastighetsägare som anmält intresse att ta ned träd på sin 

egen tomt. Anmäl ert intresse till styrelsen. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Jan-Åke 

Dahlberg, tomt 76, janake.dahlberg@bredband.net 

Anders Obäck, tomt 97, har sett över våra vägar och tagit fram ett genomtänkt förslag till styrelsen 

om möjliga förbättringsåtgärder. Innan styrelsen går vidare med åtgärder för våra vägar vill vi först 

avvakta information om det blir någon fiberdragning på ön.   

Styrelsen har uppdaterat beslut om motorfordon och lagt ut information på föreningens hemsida om 

vilka fastigheter som erhållit tillstånd. Med tanke på ljudnivå och slitage på våra vägar har styrelsen 

samtidigt uppmanat till att samtliga motorfordon används med återhållsamhet.   

Som ni känner till hämtar SRV grovsopor två gånger per år, vilket är en utmärkt service för alla oss 

skärgårdsbor. Styrelsen vill be samtliga fastighetsägare att inte lägga ned grovsopor vid östra 

bryggan förrän en vecka innan grovsopshämtningen och vi vet att alla på vår ö skulle uppskatta om 

vi gemensamt kunde hålla oss till den regeln. Vi har inte fått någon ytterligare information 

beträffande våra hushållssopor från SRV. Vi kommer att skicka ut information när de kontaktat oss.  

Under år 2017 har det tagits vattenprover i våra allmänna brunnar och vattennivån har mätts upp. 

(Vattenprover planeras att tas vart tredje år) Proverna och vattennivån anger värden som är snarlika 

tidigare års mätningar. Mer information finns på vår hemsida. Om ni har några frågor gällande de 

allmänna brunnarna ber vi er ta kontakt med Per Lindskog, tomt 64, per.lindskog@home.se.  

Ola Sundvall, tomt 36, har valts in i styrelsen för Ornö fiber Ekonomisk förening som har som mål 

att förse öarna inom området som motsvarar Ornö socken med datakommunikation via fiber. I 

skrivande stund har Fiversätraö 38 medlemmar och 6 intresseanmälningar. Detta är under kravet på 

65% anslutningsgrad för att få ekonomi i föreningen och därför under nivån för beslut om 

anslutning. Vi behöver sålunda vara minst 65 fastigheter för att få ett beslut om igångsättning. Om 

ni är intresserade och har frågor ber vi er kontakta Ola Sundvall ola.sundvall@gmail.com. Se mer 

information i bilagan eller på hemsidan ornofiber.se/.  
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Örådet (Mefjärd, Ornöboda, Söderviken och Fiversätra) har under hösten skickat in en gemensam 

skrivelse till kommunen gällande parkeringssituation/hanteringen på Dalarö. Vi får se om det ger 

något resultat till sommarsäsongen.   

Styrelsen arbetar just nu med att få in offerter för nödvändig översyn/förbättring av puts etc. av 

Vaxholmsbryggan. Tidigast kommer renoveringen att påbörjas hösten 2018. Styrelsen ger en 

uppdaterad information på kommande årsmöte.  

Ett stort tack till tomt 81-90 som arrangerade årets midsommarfirande. För år 2018 är det tomterna 

nr 91- 105 som ansvarar för midsommararrangemanget. Förslag till årsmötet är att om 9 år delar vi 

upp så att tomterna 81-92 har ett år och året därpå tomtnr 93-105.  

Årsmötet är planerat till torsdagen den 15 mars 2018 kl 18.30. IOGTs lokaler, Klara Södra 

Kyrkogata 20 (samma lokal som de senaste åren) Motioner till årsmötet skickas till styrelsen senast 

den 18 februari 2018. Mailadress: styrelsen@fiversatrao.se.  

Du som är intresserad av att vara med i styrelsearbetet - anmäl dig till valberedningen – Anneli Forsberg 

(tomt 105): forsberg.alja@comhem.se eller Anne Brändström (tomt 12): anne.brandstrom@me.com 

 

Utifrån de signaler styrelsen får verkar stämningen på vår ö vara mycket god och vi jobbar vidare 

med detta som vår målsättning! 

 

Christine, Ella, Jan-Åke, Marianne, Karin, Katri och Nisse 

 

Bilaga om argument för fibernät  

1) Just nu är det 60% i bidrag. Det kommer aldrig att bli billigare!  

2) Om man tycker att den uppkoppling man hade för 5 eller 10 år sedan är OK idag så kommer man 

antagligen att vara nöjd med dagens uppkoppling om 5 år. Om inte så är fiber det enda som kommer 

att leverera den kapacitet som behövs.  

3) Utbyggnad av 5G går väldigt långsamt och 5G nätet kommer antagligen först att vara i drift 

någon gång mellan 2025 och 2030 och då bara i tätorter. Räckvidden på 5G är ca 400 meter vilket 

gör att det behöver sitta en mast var 800:e meter. Dessa master måste i sin tur vara anslutna med en 

fiber till omvärlden. Att tro att det blir bra 5G täckning i skärgården är därför naivt.  

4) I mobila lösningar betalar man för datamängd men med fiber betalar man för hastighet. Ett 

mobilabonnemang kan t ex tillåta 45 Gbyte per månad i datamängd. Med en 100 Mbit fiber så 

tankar man hem 45 Gbyte på 1 timmer och 15 minuter.  

5) Har man dålig mobiltäckning kan man ringa med mobilen via sin fiber. Här är ett exempel på vad 

Telia erbjuder: https://www.telia.se/privat/telefoni/wifi-samtal 

6) Alla trådlösa lösningar delar alla på samma ”luft”. Är det många människor inom ett område så 

delar alla på en given kapacitet. Med ett fibernät har varje användare en egen glastråd till sitt hus. 

Vad du gör påverkar inte grannen och tvärt om.  

7) Framöver kommer värdet på fastigheter som saknar fiber att vara lägre än för fastigheter som har 

fiber. Troligen ökar värdet på fastigheten mera än det man investerar i sin fiber. Vi får redan idag 

ganska många förfrågningar från mäklare som undrar när en viss fastighet kan få fiberanslutning. 
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