Informationsbrev 2020-08-20
Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd!
Imponerande 105 intresseanmälningar inskickade!!!
Informationsbrev nr 5
Informationsbrev efter möte under gårdagen med tilltänkt leverantör och projektering av en
tänkbar installation.
Arbetet har återupptagits efter semesterperioden.

Nyheter efter senaste informationsbrevet
Ett jättestort projekteringsjobb är som redan meddelats genomfört och har överlämnats till
företagets byggnadsavdelning. De håller nu på med kalkylering för att hitta en
förhoppningsvis intressant prisbild avseende byggnationen av fiber i vårt område.
Efter detta arbete skall försäljningsavdelningen hos företaget göra en kommersiell kalkyl
vilket skall leda fram till det pris som erbjuds oss som fiberkunder. Det är ett måste att
kostanden för varje installation är rimlig.
Vi väntar med spänning på detta arbete vilket tidsmässigt bör vara klart någon gång under
september månad.
Vi funderar på att kunna ha fysiska informationsmöte men i dessa dagar så undrar man ju
hur det skall gå till. Gränsen på 50 personer måste ju hållas och att distanseringen skall sköts
på korrekt sätt. Vi ber att få återkomma i denna fråga. En variant är att ha flera möten men
med begränsat antal.
Inom kommunen har det kommit en motion som vill att kommunen på något sätt skall se till
att hjälpa alla de som inte fått installation av fiber i första rundan. Det blir intressant att se
vart detta kan leda. Det är ju glädjande att man nu på politisk nivå börjar arbeta med detta.
Spännande att se vart det leder till.

Vi behöver information från de boende i området.
Sedan förra informationsbrevet så har vi fått in 105 intresseanmälan där några även har flera
fastigheter. Det är ett mycket imponerande gensvar men vi vill gärna ha fler.
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.

