
 
 

Informationsbrev 2021-12-06 
Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd! 
 
Informationsbrev nr 18 
Alla sjunger i kör så att det hörs i hela Hallaröd med 
omnejd. Värm upp Era stämband och sjung med: 

 

 
 

 
 
 
Melodi: Hej tomtegubbar 
 
Hej alla grannar, slå i glasen och låt 
oss lyckliga vara 
 
En liten tråd,  
Snart kommer hit 
 
Och ger oss bredband med ljusets 
fart 
 
Hej alla grannar, nu kan vi fira, vi får 
fiber till sommaren!  

Text: Jonathan Ossenkamp 

 
Som Ni säker förstår av texten i Jonathan’s lilla omskrivning av en känd julvisa 
så är vi framme i den punkt att Open Infra har fått in så många anmälningar 
som behövs i vårt område. De har därmed beslutat att projektet skall drivas 
vidare till en installation. 
Grattis och Tack till alla 142 som anmält sig. 
Nu har vi tagit ett långt steg till en färdig installation som planeras vara klar till 
sommaren.  
 



 
 

Markägareavtal. 
Nästa steg i projektet är att ta in markägareavtal. 
Detta jobb startar omedelbart där Open Infra kommer att kontakta alla de 
markägare som berörs. Ca 140 markägare berörs så det är inget lite jobb som 
skall göras. 
Detta jobb beräknas vara färdigt till jul. 
Open Infra kommer att vara tillgängliga på Hallaröds Skola för ett öppet hus 
kring markägaravtal nästa helg. 
Söndagen den 12 dec mellan 12 till 18 
Ni som känner för en liten pratstund eller vill ha mer information, ta tag i 
tillfället och åk till skolan. 
 
Andra myndigheter mm som berörs. 
Open Infra har klart alla papper för att skicka in dokument och 
tillståndsförfrågan till ex Trafikverket.  
Kommer att ske inom det snaraste. Så även här går jobbet i raketfart. 
 
IP-Only annullering av kontrakt. 
Det blev ett olyckligt utskick från IP-Only med information om installation. 
Det bara blev så att någon tryckte på fel knapp. 
IP-Only har lovat att skyndsamt skicka ut annulleringen. 
 
Riktigt roligt att skicka ut detta informationsbrev. 
Det är med en oerhörd glädje vi kan skicka ut detta informationsbrev. 
Känns extra skönt att inte behöva tänka och jobba med detta under Jul och 
Nyårshelgen. 
Så därför vill vi i Fibergruppen och personalen på Open Infra önska Er alla en: 
 
 

 

 



 
 

 
 
Anmälan är fortfarande öppen för dig som ännu inte hunnit göra din 
anmälan. 

 
 

Fibergrupp för Hallarödsområdet 

Kontaktinformation: 

Namn E-Post Telefonnummer 
Ingemar Erlandsson ingemar.erlandsson@sveba.com 0705344903 
Lars Gren lars.gren@resultatservice.se 0705339834 
Åsa Kryger Cardinali akcardinali@gmail.com  
Tony Svensson tony@hultarp.se 0721552046 
Kjell Gabrielsson kjell.gabrielsson@gmail.com 0702722922 
Jonathan Ossenkamp jonathan_ossenkamp@yahoo.se 0703119103 
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