Informationsbrev 2020-07-24
Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd!
Imponerande 89 intresseanmälningar har kommit in.
Informationsbrev nr 4
Informationsbrev efter möte med tilltänkt leverantör och projektering av en tänkbar
installation.
Trevlig fortsättning på sommaren.

SEMESTERPERIOD.
Tilltänkt leverantör har gått in i en semesterperiod och fram till mitten på augusti kommer
inga större ändringar eller beslut att tagas.

Nyheter efter senaste informationsbrevet
Ett jättestort projekteringsjobb är gjort där man gått igenom området väg för väg för att
kunna se var en tänkbar installation kan göras. Leverantören tillsammans med några ut
gruppen (mestadels Tony och Kjell) har gjort ett jättejobb för att hitta bästa tänkbara
installationsvägar, vilket i slutändan påverkar priset per installation.
Om ni har sett en bil köra runt med en kamera på motorhuven så är det denna grupp som
varit ute och kontrollerat vägar. Man har hitintills lagt två hela dagar i området samt en
massa timmar i efterarbete för att kunna ta fram ett så bra beslutsunderlag som det bara
går.
Tilltänkt leverantör kommer utifrån denna projektering ta ett beslut om var vi hamnar
pengamässigt och om det de kan ta sig an installationen.
Vi väntar med spänning på detta beslut i senare delen av augusti.
Detta är goda nyheter ett bra steg på vägen för att få till en fiberinstallation.
Fortfarande återstår dock en hel del arbete.

Vi behöver information från de boende i området.
Sedan förra informationsbrevet så har vi fått in 89 intresseanmälan där några även har flera
fastigheter. Det är ett imponerande gensvar men vi vill gärna ha fler. Vi beräknar ca 95
fastigheter utifrån denna enkät.
Antalet som anmäler styrker vårt jobb mot en tilltänkt leverantör och ju fler vi blir, mer
styrker det vårt arbete att jobba vidare.
Vi är medvetna om att den distributionslista som vi har inte är heltäckande.
Så pratar du med din granne och han inte har fått information så be honom göra en
intresseanmälan så att vi får en uppdaterad lista.
All information finns samlad på http://hallarod.eu/fiber-i-hallarod/

Även du som känner att detta är intressant men inte har anmält dig så ber vi dig göra en
intresseanmälan. Intresseanmälan är inte bindande på något sätt men ger oss en
fingervisning av hur stort intresset är.
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 snarast.

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,
Hemsidan hallarod.eu
Om du vill bli uppsatt på sändlistan var vänlig kontakta Tony Svensson.

