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Informationsbrev 2021-11-19 
 
Fiberanslutning i Hallaröd med 
omnejd! 
 
Informationsbrev nr 16 
  

ANMÄL ER NU!! – Dead Line 2021-11-30 
Vi är en bit på väg –  
men det saknas många avtal innan vi är framme vid grävmaskinen. 
I sammanställningen under torsdag kväll 18/11 så ser vi att det är ca 40 st som tecknat avtal. Detta 
är långt ifrån målet för att vi skall komma i mål med projektet. Vi fick ihop 118 st hos IP-Only 
Vi ber er att skyndsamt lägga in er anmälan.  

Webb-adressen för anmälan:  https://portal.openinfra.com/ 
Avsikten är att alla avtal skall vara tecknade när vi går in i december månad. 
Tänk att gå i december och veta att nu kommer vi få en installation. 
För nu är det ju så att det är nu eller aldrig. Vi kommer med stor sannolikhet inte att få denna 
chans fler gånger. Hör av Er till oss i fibergruppen om Ni har frågor som Ni inte fått svar på. 

Allmänt informationsmöte torsdagen den 25 nov från 18.00 
Open Infra ger er möjligheten att ställa frågor om installationen och avtalen på ett allmänt 
informationsmöte på Hallaröds Skola torsdagen den 25 nov kl 18.00. 
Från Open Infra kommer även en specialist på markavtalen att finnas närvarande. 
Fibergruppen kommer att vara närvarande. 

Tidplan. 
Detta är den preliminära tidplanen som Open Infra jobbar utifrån. 

Försäljnings aktiviteter  1/11-1/12 2021 
Markavtal och Tillstånd  1/12 – 20/12 2021 
Förberedelse och etablering av maskiner/material  Mars månad 2022 
Byggnationsstart  April-Juni 2022 
Driftsättning  Juni-augusti 2022 

 
Brev från Höörs kommun. 
Bifogat finner Ni den information som Höörs kommun kommer att skicka ut i vårt område inom 
kort. 
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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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