
 
 

Informationsbrev 2021-05-06 

Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd! 

Informationsbrev nr 9 

___________________________________________________________________________ 

Sommarlovet startar lite tidigare i år. 

I vårt förra informationsbrev beskrev vi lite av det som pågår i kulissen vad avser 
fiberutbyggnaden i Sverige. PTS (Post & Tele Styrelsen) håller på att fördela en massa pengar 
för installation av fiber i svårtillgängliga områden. 

Det kulissarbetet har nu blivit det stora jobbet och har då påverkat oss på ett sätt som gör 
att vi tvingas gå ner i vänteläge en tid framåt. 

Vi måste invänta besked om vi i vårt område kan få bidrag för installationen. 
Det positiva med detta är att vi då eventuellt kan få ett bättre pris och att samtliga kan få 
möjlighet att ansluta sig. 

Avgörandet för beslutet att invänta PTS-utdelning blev just att vi kom till insikt att vi inte 
skulle kunna få med samtliga i ett förslag till en rimlig installationskostnad. 

Det arbetet som lagts ned med tilltänkt leverantör är dock inte ogjort utan snarare tvärt om. 
Vi tror att det kommer oss tillgodo i ansökningsprocessen hos PTS och att vårt område 
kommer att vara intressant för en leverantör. 

Vad händer nu: 
Företag som är intresserade av att installera i vårt område kommer att lämna in förslag 
(offert) till PTS och utifrån dessa kommer det att då tilldelas pengar. Detta sker mellan den 
18 maj och den 9 augusti. 
Vilka som får pengar vet vi ju inte säkert, så det är ju ett litet lotteri. 
Den information som vi dock fått från olika intressenter indikerar att vårt område borde vara 
intressant. 

Från början av augusti till slutet av november kommer det besked om vilka som får 
tilldelning av pengar. 

Första tillåtna installationsdatum är satt till 1 december 2021. Det borde rent praktiskt 
betyda att grävarbete tidigast kan starta i mars eller april 2022 beroende på väder och vind. 

Det i sin tur betyder att fiber i området kan komma under sommaren 2022. Men då måste 
som sagt det mest falla på plats 

Vi måste helt enkelt invänta höst/vinter och ett beslut om utdelning av medel, som vi 
hoppas gör det billigare och bättre för oss. 



 
 

Vad gör vi under tiden? 

Troligen kommer det inte ut några informationsbrev på ett tag om inget anmärkningsvärt 
händer. Vi kommer självklart att delge Er information om det kommer några nyheter. 

Vi kommer under tiden att samarbeta med de installationsföretag som visat intresse för vårt 
område och hjälpa dem med den information de behöver för att kunna förbereda så mycket 
som det bara går får att kunna starta installationen direkt efter 1 december 2021. 

Vi kommer också fortsatt vårt arbete mot kommunen och övriga intressenter för att 
påminna dem om vikten av att fiber även skall vara tillgänglig för oss på landsbygden. 

Så om vi inte har något nytt att delger er så får vi önska er en trevlig sommar. 

Ta hand om er  

 

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. 


