
 
 

Informationsbrev 2021-09-17 

Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd! 

Informationsbrev nr 11 

___________________________________________________________________________ 

VÅR REKOMMENDATION avseende IP Onlys erbjudande: 

Vi har i samtal med IP-Only klargjort och fått ändrat följande punkter i deras erbjudande: 

• Rot och Rut avdrag gäller även om man delbetalar. 

• Klargjort vad som händer om IP-Only inte får pengar från PTS. 

• Vilket område som erbjudandet gäller. Hela området ingår! 

• Texten under övriga villkor stipulerar att avtalet annulleras utan kostnad om 

fiberutbyggnad inte genomförs (IP Only inte erhåller PTS bidraget eller att vi inte 

uppnår tillräcklig anslutningsgrad) 

Dessa avtalsförändringar eller rättningar kommer alla tillgodo, även ni som redan tecknat 

avtal. 

Vi kan därför rekommendera Er att teckna det nya avtalet om Ni 

tycker att de ekonomiska villkoren motsvarar det Ni kan acceptera.  

Fördelen med att teckna redan nu med IP Only är att vi tjänar tid och att installationen kan 

starta tidigare om IP Only erhåller PTS bidraget och att tillräckligt många har tecknat sig. 

För att IP Only skall sätt igång fiberutbyggnaden i vårt område har de satt ett krav på 50% 

anslutningsgrad. Det är viktigt att de som är intresserade anmäler sig så att vi 

uppnår detta så snart som möjlig. 

Vi vill dock påpeka följande: 
• Bidragen från staten (PTS) är avgörande för om en leverantör kan erbjuda fiber i 

området 

• Ingen vet om det delas ut några pengar (bidrag) alls för vårt område via PTS systemet. 

• Ingen vet idag vilken installatör som får de pengar som PTS delar ut.  

• Detta får vi besked om senare i höst. Troligen i november månad 

• Anslutningsgraden måste överstiga 50% för att IP Only skall starta utbyggnaden 

Informationsmöte (Öppet hus) onsdagen den 22 september  

mellan kl 18:00-19:30 i Hallaröds skola. 

IP-Only bjuder in till ett öppet hus för att ge dig möjlighet att träffas och ställa frågor (Drop in) 

Vi från Fibergruppen kommer också att närvara 



 
 

Saknar Ni erbjudandet från IP Only? 

Om Ni inte erhållit erbjudandet från IP Only via post eller om Ni inte har fått besök av IP Only’s 

säljare ber vi Er att höra av Er till oss. 

Vi har noterat att det finns fastigheter som inte är med på deras lista och vi vill komplettera 

detta så snart som möjligt för att alla skall kunna erhålla fiber. 

Skicka gärna detta till följande e-mail så följer vi upp det med IP-Only. 
ingemar.erlandsson@sveba.com 

Ange gärna Er adress. 

 

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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