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Informationsbrev 2021-11-12 
 
Fiberanslutning i Hallaröd med 
omnejd! 
 
Informationsbrev nr 15 
 

 
___________________________________________________________________________ 

Grattis till alla med fiberintresse i Hallaröd med omnejd. 

I månades miljondragning av PTS pengar utföll ”storvinst” till vårt område. 
Detta innebär att vi har pengar som hjälper oss att fullfölja en fiberinstallation till Era 
fastigheter. 

Ett antal företag var med i ”lottningen” och det blev företaget Open Infra som drog vinsten 
och får förmånen att installera i vårt område. 
 
Vad händer nu! 
 
IP Only annullerar kontrakten! 
 
Eftersom IP-Only inte fick ta del av pengarna så har de tagit ett beslut att annullera de avtal 
som många av oss har tecknat med dem. Vi har fått detta bekräftat muntligen men Ni 
kommer att få hem en skriftlig annullering så fort de kan göra detta.  
Vi var uppe i imponerande 118 avtal av ca. 185 möjliga. 

Open Infra tar nu över och vill nu göra en installation av fiber i vårt område! 
 
Till många av Er har det i dagarna gått ut ett erbjudande från Open Infra om en fiber-
installation i Er fastighet. Ni borde även ha fått ett brev från PTS som bekräftar att vårt 
området har tilldelats pengar. 

Vi har redan haft ett antal möten med Open Infra för att bl.a. kontrollera att alla fastigheter i 
vårt område finns med i deras installation. 
Det finns en skillnad mot förra områdesplaneringen, där vi enbart pratade Hallaröd med 
omnejd. I denna installation tillkommer ett antal fastigheter norr om Billinge vilket är 
trevligt. Så från ca. 185 möjliga fastigheter är det nu utökat till ca 250. 
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Detta ställer dock ett större krav på att fler anmäler sig för anslutning. 
I förra omgången räckte det väl med 118 men nu måste vi komma upp i ca. 145 anmälningar. 
 
Anslutningskravet på att nå ca 145 anslutningar är ju fortfarande nålsögat för att kunna 
påbörja en installation. 
 
Vi har redan startat upp ett jobb med Open Infra för att mer i detalj revidera antalet möjliga 
anslutningar så ett det stämmer överens med verkligheten och så att alla i området som vill 
ha fiber skall kunna erhålla det. Detta kan i sin tur påverka anslutningsgraden något. 
 

Anmälan om avtal med Open Infra. 

Vi ber Er nu skyndsamt att göra om anmälan om installation men denna gång till Open Infra. 
Logga in på följande länk: 

https://portal.openinfra.com/ 

Ange din adress och följ instruktionerna. 
Det är lite klurigt när första sidan kommer upp med ”Fiber är på väg till Klippan”. 
Men du är rätt. (Namnsättningen är troligen något PTS hittat på och stämmer inte). 
 
Om Ni saknas i registret ber vi er omgående att ta kontakt med Ingemar Erlandsson.  
Telefon: 0705344903  
Epost ingemar.erlandsson@sveba.com 
 
Nedanstående delinformation om avtalet är hämtat från Open Infra’s portaL 
Vi hänvisar till portalen för all tolkning av texten. Där finns också hela avtalstexten. 
 
Det finns två val: 

Alternativ 1. 

Fiberinstallation 
Startavgift: 16 900 kr 
Månadsavgift: 499 kr/mån i 24 månader 
Minsta totalbelopp för 24 månader : 28 876 kr efter ROT- och RUT-avdrag (ROT: 4 920 kr, 
RUT: 5 900 kr). =  16900 + 499 i 24 månader (11976) = 28876.  
 
Följande tjänster från Gardio ingår i paketet: 
Under 24 månader ingår följande tjänster från Gardio: 
1000/100 Mbit/s Internet samt F-Secure Safe. 
Se mer information under rubriken ”Före installationen” 
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Alternativ 2. 
 
Fiberinstallation 
Startavgift: 25 900 kr 
Månadsavgift: 0 kr/mån i 24 månader 
Minsta totalbelopp: 25 900 kr efter ROT- och RUT-avdrag 
(ROT: 4 920 kr, RUT: 5 900 kr) 
Fakturering debiteras med 10 dagars betaltid efter driftsättning. 
 
Tillkommande avgifter 
Drifts- och underhållsavtal: f.n. 9 kr/mån (108 kr/år) 
Aviavgift: Ja f.n. 35 kr, men inte via autogiro 
 

Före installationen. 

Ca 4 veckor före installationen så kontaktas Ni av Fiberguiden som gör en genomgång av Era 
behov och eventuella övriga funktioner som Ni vill ha i Er fastighet.  
Genom denna tjänst får ni vägledning att välja till extra tjänster. De olika leverantörerna med 
tilläggstjänster hittar du här:  https://openinfra.com/fiber/marknadsplats/ 
Hjälpen med genomgång av era behov är kostnadsfri. Det ingår dock inte någon fysik 
installations hjälp i den kostnadsfria supporten. Denna kan man köpa till. 

 
Säljaktiviteter i området pågår. 
Open Infra har två säljare som kommer att jobba i området under de närmsta veckorna. 
De hjälper Er gärna med avtal och svarar på frågor. 
Dessa är: 

Axel Haglund 
073-8000419 
axel.haglund@openinfra.com 

Timmy Vennevold 
079-3373019 
timmy vennevold@openinfra.com 

 

Installation och grävning. 

Efter att avtalen är tecknade i rätt antal så påbörjar planering av grävningen. 
Om vädret står oss bi så kan kanske denna påbörjas i mars.  
För att detta skall kunna ske måste ett antal markägareavtal skrivas. Arbetet med dessa avtal 
påbörjas om ca 3 veckor. 
 

 



 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 

 
Fortsättning på informationen. 
Efter som detta brev redan är långt så skriver vi ett nytt informationsblad snarast kring 
installation mm och kan kanske redan då redovisa hur många som tecknat sig. 

 

 

TACK! 

Tack för ert tålamod med alla svängar hit och dit, men så här nära har vi aldrig 
varit. 
Vänligen gör nu er anmälan så vi kan se fram emot en installation så fort det 
bara går. 

 

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. 


