
 
 

Informationsbrev 2020-10-30 

Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd! 

Imponerande 112 intresseanmälningar har kommit in. 

Informationsbrev nr 6 

Informationsbrev efter möte med tilltänkt leverantör och projektering av en tänkbar 
installation. 

Nyheter efter senaste informationsbrevet 
Inget går tyvärr så fort som man hoppas. 

I vår ambition att finna en lösning för fiberanslutning i hela området har vi tvingats titta på 
alternativa lösningar. En alternativ lösning är att dra fiber i luften på vissa områden där 
grävning/plöjning skulle bli orimligt dyrt. 

För att kunna undersöka detta alternativ måste vi få tillstånd från ägarna av 
ledningsstolparna vilket i vårt fall är Kraftringen. Efter att vår tilltänkta leverantör samt 
kommunen varit i kontakt med Kraftringen visar det sig att detta inte var helt enkelt. 
Kraftringen behöver ca 2 månader för att kunna utreda detta. Kraftringen har visat ett 
positivt intresse för att hitta en lösning men det måste finnas detaljerade avtal för att kunna 
ge oss villkoren för att hänga fiber i samma stolpar som elen. 

Förhoppningsvis får vi besked i god tid innan årsskiftet och i så fall kan vår tilltänkta 
leverantör ha framme ett säkerställt kostnadsförslag lever 

Kraftringen 
Vi kommer att kontakta representanter för Kraftringen för att påtala vikten av att vi kan få 
tillåtelse att hänga i deras stolpar där det krävs. Vi har en ambition att få till ett personligt 
möte men tror det kommer att bli svårt. I annat fall för vi förlita oss på de dåliga 
förbindelserna via internet. 

Samarbete med den nya leverantören: (samma info som i tidigare brev) 
En del av lösningen kan vara att vi tillsammans kan hjälpa till med förläggning och då dra ner 
kostnader för grävning m.m.. Saker som kan hjälpa till är att ställa upp med maskiner, gräva 
sin egen installation från huvudledning mm. Alla bäckar små är viktiga. Vi letar brett efter 
möjligheter att sänka grävkostnaderna då dessa är den stora kostnaden. 
Vi kommer även att behöva Ert stöd vad som gäller markersättningar mm. 

Informationsmöten 
Vi funderar fortfarande på att kunna ha personliga informationsmöte men i dessa dagar så 
undrar man ju hur det skall gå till. Gränsen för 50 personer måste hållas och vi måste se till 
att vi löser distanseringen på riktigt sätt. Vi ber att få återkomma i denna fråga. En variant är 
att ha flera möten. 



 
 

Kommunen 
Vi har skickat in en skrivelse till kommunen vad avser den motion som finns angående fiber 
till alla i kommunen. Vi har ännu inte erhållit något svar på detta. 

Vi behöver information från de boende i området. 
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. 
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 E-mail 
Ingemar Erlandsson ingemar.erlandsson@sveba.com  

Lars Gren lars.gren@resultatservice.se  

Åsa Kryger Cardinali akcardinali@gmail.com  

Tony Svensson tony@hultarp.se 

Kjell Gabrielsson kjell.gabrielsson@gmail.com  

Jonathan Ossenkamp 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. 


