
Möte med styrelsen för Ornö Fiber på Bydgegården den 2011-07-10.

Närvarande: Per Sundin, Erik Bertilson Bernt Bramstedt, Jörgen Strandberg, 
Christer Broberg, Erland Sundberg, Staffan Paues

1. Mötet hade kallats av Per Sundin, som agerade ordförande. Staffan Paues 
utsågs till protokollförare.

2. Som dagordning antogs följande: 

a) Internet till Bygdegården

b) Höst & vinteraktiviteter (UROSS) ansökningar

c) Ansökan (status)

d) Årsmötet i augusti 

3. Per Sundin demonstrerade internet-utrustningen och fibersvetsen som 
Ornö Fiber lyckats få låna av KTH och Fiber Optic Valley. Erik Bertilsson 
hade avhämtat allt och transporterat till Ornö.

4. Det saknas två boxar kopplingsboxar (optiska) och några ”pigtails” 
(fiberkontakter). Jörgen Strandberg förklarade sig beredd att anskaffa 
dessa. Erland Sundberg trodde sig kunna hantera svetsen.

5. Per rapporterade den fiberkabel samt rör han erhållit från Rala nu hängts 
upp från skolan till ”Sumpen”. Christer Broberg och Per utförde detta 
arbete. Den ansvarige vid Tornbergets Fastighetsförvaltings AB (Harry 
Kuusiniemi) som förvaltar Ornö Skola reagerade då ett hål togs upp i 
skolans vägg för att bereda väg för kabeln. Detta föranledde mötet att 
besluta att söka erhålla ett skriftligt tillstånd från Kommunen att begagna 
skolans anslutning till kommunens nät också för Bygdegården. Staffan åtog 
sig att i samråd med Per redigera en skrivelse att presentera för 
Kommunen för underskrift.

6. Diskuterades huruvida ”vårt” nät skulle vara öppet eller försett med 
användarnamn och lösenord. Beslöts att t.v. låta nätet vara öppet. 
Kapaciteten blir 100 Mb/s.

7. Diskuterades huruvida Ornö Fiber borde ansöka om bidrag från UROSS. 
Leader Uross är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling 
mellan Östhammar i norr och Nynäshamn i söder. En ansökan för en 
projektering för Ornö med kringliggande öar prioriterades.
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8. Beslöts att så snart bidrag härför erhållits, beställa en projektering för en 
full fiberutbyggnad till samtliga hushåll på Ornö. Tänkbara företag i 
branschen är: Ericsson, Relacom, El-Tel och Rala. Beslöts att Per söker finna 
ut hur detta hanterats på andra ställen.

9. I egenskap av ordförande i Ornö Fiber, har Jörgen Strandberg fyllt i och 
skickat in en ansökan om bidrag till projektet för Södra Ornö inkl. Björkö. 
Den gick in under första veckan i juli. Jörgen följer upp detta ärende och 
besvarar ev. följdfrågor från Länsstyrelsen.

10.Beslöts att fastställa den 2011-08-28 14.00 som datum och tid för Ornö 
Fibers första årsmöte. Plats: Bygdegården. Beslöts att bjuda in 
representanter för Kommunen, t.ex. Peter Olevik Dunder och Erik 
Josephson. Avsikten med detta är få kommunen aktivt involverad i 
projektet.

11.Beslöts att förlägga ett förberedande möte med styrgruppen för Ornö Fiber 
till söndagen den 2011-08-14 16.00 på Bygdegården.


