
 
 

Informationsbrev 2020-12-21 

Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd! 

Imponerande 119 intresseanmälningar har kommit in. 

Informationsbrev nr 7 

___________________________________________________________________________ 

 
Först av allt vill vi önska er Alla 

 

 

Ta väl hand om er och respektera de råd som finns i dessa covidtider så tar vi nya tag på 
andra sidan nyår. 
___________________________________________________________________________ 

 

Nyheter efter senaste informationsbrevet 
 
Sedan förra informationsbrevet har vi i stort sett gått i väntan på beslut från Kraftringen om 
ett avtal som kan sänka kostnaderna på olika sätt inom området. 
Avtalet är lovat före nyår och ännu kvarstår några dagar. 

Under tiden har det hänt lite på den politiska sidan. 
En motion från V med krav att kommunen måste bli delaktig i installationen av fiber till alla 
dem som blev utan under det så kallade Telia avtalet. 
 
När motionen behandlades i Kommunstyrelsen så var förslaget att motionen inte skulle 
godkännas. 
Dock blev det så att en majoritet i kommunstyrelsen godkände motionen som då gick upp i 
kommunfullmäktige. 

I Kommunfullmäktige onsdagen den 16 december togs ärendet upp och man kan konstatera 
att ingen talade emot motionen utan någon framförde kravet på 100% installation.  
 
Motionen godkändes och ett arbete inom kommunen skall påbörjas enligt motionens 
önskemål. Att observera var att ingen framförde något negativt under behandlingen av 
motionen i kommunfullmäktige. 

God Jul och Gott Nytt År 



 
 

Samtliga handlingar finns att läsa som protokoll på Höörs kommuns hemsida. 
https://www.hoor.se/ 
 

Informationsbrev till samtliga i kommunfullmäktige: 

Under denna tid som motionen har varit ute har vi skickat direktinformation till samtliga i 
kommunfullmäktige. 
 
Brev 1 innehöll en beskrivning av den situation vi befinner oss i och var det stora problemet 
ligger just nu, och det är ju pengar. Vi påpekade också att det är delvis kommuns fel att vi 
sitter i den situation som vi gör. 

Brev 2 var en påminnelse om situationen och hur det ser ut i världen och kraven på att 
kunna kommunicera och arbeta eller gå i skolan på nya sätt. 
 
Vi hoppas att våra informationsbrev hjälpte politikerna att ta det riktiga beslut som nu 
gjordes. 

  



 
 

 
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. 


