
 
 

Informationsbrev 2021-09-06 

Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd! 

Informationsbrev nr 10 

___________________________________________________________________________ 

Dags att börja fundera på fiber igen! 
Hoppas alla har haft en angenäm sommar och samlat krafter inför hösten och vintern. 

Vänta och avvakta! 
Under onsdagen den fick vi ett besked från IP Only att de kommer att skicka ut ett konkret 
förslag på utbyggnad av fiber i vårt område. 

IP Only är det bolag vi kommit längst med i vårt arbete med att få till fiber i området och de 
har lagt ner ett bra arbete i sin analys av området. 

Vi har inte hunnit analysera erbjudandet i detalj utan har bara snabbt tittat över det. 

Vi tycker i grunden att det är ett positivt erbjudande förutsatt att: 

• Hela området får erbjudandet (vi är idag inte helt klara över vilka som erhåller 
erbjudandet) 

• Vårt område erhåller bidrag från PTS (Post- och telestyrelsen) och bidraget går till IP 
Only. 

Deras erbjudande är som sagt villkorat av att de erhåller bidraget från sin ansökan hos PTS. 
Läs deras erbjudande material när det kommer. Det förklarar bra. 

Bra att veta som konsument: 

Det är inte helt säkert att vårt fiberområde erhåller något bidrag över huvud taget från PTS 
utan det avgörs utifrån deras regelverk. Den information som vi dock fått från olika 
intressenter indikerar att vårt område borde vara intressant. 

Det har inkommit flera ansökningar (positiv) för vårt fiberområde och IP Only är inte säkra på 
att det är de som erhåller bidraget eller om bidraget går till någon annan sökande.  
Den som inkommer med lägsta priset för ett område kommer att erhålla bidraget och 
kommer då troligen att vara den som kommer att erbjuda fiber i vårt område. 

Det har inkommit 5 gånger så många ansökningar avseende bidrag till PTS i förhållande till 
anslagna pengar. 

Vi har även varit i kontakt med kommunen vilka ställer sig positiva till erbjudandet men även 
de poängterar osäkerheten kring ansökan om bidrag hos PTS. 



 
 

Företag som är intresserade av att installera i vårt område har lämnat förslag (offert) till PTS 
och utifrån dessa kommer det att då tilldelas pengar. Alla ansökningar skulle vara inne hos 
PTS senast den 9 augusti. Denna del av processen är nu klar.  

Från den 10 augusti till 31 dec kommer det besked om vilka som får tilldelning av pengar. 
Enligt vissa källor så kommer besluten succesivt men vi har vissa indikation kring mitten av 
november för stora delar av besluten 

Alla pengar skall utbetalas före den 31 dec. 

Första tillåtna installationsdatum är satt till 1 december 2021.  

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

Fibergruppen 
Det arbete som lagts ned med tilltänkt leverantör kommer till nytta även framåt. Vi är säkra 
på att det kommer oss tillgodo i ansökningsprocessen hos PTS och att vårt område kommer 
att vara intressant för en leverantör och för att erhålla bidrag. 

Vi kommer under de närmaste dagarna titta närmare på erbjudandet och tänka igenom de 
olika aspekterna. Vi återkommer med mer information inom kort. 

Även om vårt område inte kommer att få pengar i denna omgång med bidrag från PTS så 
kommer vi självklart att arbeta vidare med frågan och försöka finna alternativa lösningar.  
VI SKALL HA FIBER I HALLARÖD. 

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. 
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