Informationsbrev 2020-06-27
Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd!
INNEHÅLLER EN NY INTRESSEANMÄLAN FÖR FIBER!
Informations brev nr 3
Informationsbrev efter möte med tilltänkt leverantör.

NYHETER EFTER MÖTET DEN 25 JUNI MED NY FIBER LEVERANTÖR
Tilltänkt leverantör har bekräftat att de kommer att göra en installationsplanering för att
kontrollera vilka kostnader som finns för en eventuell installation.
Grovplanering kommer att göras inom två veckor.
Detta är goda nyheter ett bra steg på vägen för att få till en fiberinstallation.
Det återstår dock en hel del arbete.
Den nya leverantören och fibergruppen kommer nu gemensamt ta fram
installationsplaneringen där vi ger vår syn på hur man bäst kan genomföra installationen i
vårt område. Den skall som sagt vara klar inom två veckor

Vi behöver därför ny information från de boende i området.
Vi känner att vi måste få kontroll på hur stort intresset är för en fiberlösning innan vi
tillsammans med den nya leverantören går för långt i vårt arbete.
Vi vet att det finns alternativ för en del boende medan många har väldigt dålig förbindelse.
Vi ber er därför att fylla i vårt frågeformulär.
Gå till följande webbadress: http://munkarp108.dyndns.org
Välj intresseanmälan och ett formulär med frågor kommer upp. Vänligen fyll i de frågor som
finns. Glöm ej att trycka ”Skicka” när ni är färdig.
Intresseanmälan finns även för utskrift:
http://munkarp108.dyndns.org/fiber/dokument/intresseanmalan.pdf
Ni kan skicka in till Lars Gren som ansvarar för sammanställningen. Den kan lämnas med
email, post eller direkt i Lars Gren’s brevlåda.
Lars Gren
Munkarp 108
243 91 Höör
lars.gren@resultatservice.se
Vi är tacksamma om vi kan få ert svar på intresseanmälan senast den 5 Juli 2020.

Vad är målsättningen



Krav/Målsättning 1
ALLA de som vill ha installation skall kunna få det.
Krav/Målsättning 2
Installationsavgiften får inte skilja sig nämnvärt mot föregående leverantörs avgift.

Vad nytt är på gång
Möte med kommunen vecka 27 för att driva på intresset att alla skall ha rätt till en bra
internet-förbindelse.
Möte med tilltänkt leverantör för planering av ledningsdragning i vecka 27
Uppföljning av ledningsplanering vecka 28

Fibergrupp för Hallarödsområdet
Kontaktinformation:
Namn
Ingemar Erlandsson
Lars Gren
Åsa Kryger Cardinali
Tony Svensson
Kjell Gabrielsson
Jonathan Ossenkamp

E-mail
ingemar.erlandsson@sveba.com
lars.gren@resultatservice.se
akcardinali@gmail.com
tony@hultarp.se
kjell.gabrielsson@gmail.com
jonathan_ossenkamp@yahoo.se

Till vem skickas denna information.
E-postadresser insamlade sedan förra omgången,
Facebookgruppen ”Fiber i Höörs ytterområde”
Hemsidan hallarod.eu
Om du vill bli uppsatt på sändlistan var vänlig kontakta Tony Svensson.

