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Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd! 

Informationsbrev nr 13 

___________________________________________________________________________ 

DELMÅL 1 ÄR KLART!! 
Antal anmälningar som behövs är uppfyllt! 

Redan nu har IP-Only fått in det antal anmälningar som krävs för IP-Only att gå vidare med 
en installationsplan om stöd-pengarna kommer att fördelas till IP-Only. 
Dessa beställningar representerar mer än 50 % av möjliga installationer. Vi vet att fler är på 
väg, vilket är mycket glädjande. 

Det ger ju IP-Only ett försprång att kan börja sin projektering så fort det bara går. 

 
Om du inte har anmält dig vad gäller då? 

Ännu finns det möjlighet att göra anmälan.  

Gå in på IP-Only’s beställningsportal och lägg din beställning. 
Adress till IP-Only’s beställningsportal: https://www.ip-only.se/privat/fiber/villa 

Priset som erbjudits kommer att vara det samma en tid till. 
 
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 som vill 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. 



 
 

VAD ÅTERSTÅR NU FÖR ATT AVTALET SKALL GÅ I LÅS? 
Beslut om bidrag från PTS för vårt område samt att IP Only får 
bidraget! 

För att avtalen skall bli godkända krävs, som tidigare meddelats, att PTS beslutar om bidrag 
för vårt område. Beslut beräknas komma under november månad. 
För att avtalet med IP Only skall fungera krävs det dessutom att de får tilldelat sig bidraget 
från PTS. Det är möjligt att det kan tilldelas en annan leverantör och då får vi hantera det om 
det blir aktuellt. 

Ha det skönt i hösten som närmar sig med oroligt vackra färger! 
Sen håller vi tummarna för att beskedet från PTS blir positivt för vårt område. 

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. 


