
 
 

Informationsbrev 2022-01-21 
Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd! 
 
Informationsbrev nr 20 
 

Vi önskar alla ett Gott Nytt Fiberår 2022 
Vi har nu kommit upp i 160 anmälningar. Mycket bra!!!!!!!!!!! 
Du som inte anmält Dig och funderar på att anmäla Dig så finns det 
fortfarande möjlighet. Passa på nu för det kommer att kosta mer i framtiden. 
Prata gärna med Era grannar och påminn om att det fortfarande finns 
möjlighet att ansluta sig. 

Vi har som tidigare meddelats klarat av det antal som krävs för att starta 
projektet. Fram tills det att byggbeslut har tagits finns det dock möjlighet för 
nya intressenter att ansluta sig. Du erhåller då samma pris som tidigare 
presenterats av Open Infra och som vi som redan tecknat oss har erhållit. Efter 
att byggbeslutet tagits kan Open Infra inte längre hålla det utlovade priset. 
Är Ni intresserade så hör av Er till Kristoffer Emanuelsson på Open Infra så 
hjälper han Er. Kontaktinformation finns längre ner i brevet. 

Innan vi kan starta projektet så krävs också att markavtalen är klara i vårt 
område. 

Markägareavtal – Dagens situation. 
Open infra har identifierat ca. 125 st markavtal som krävs för att utbyggnad 
skall kunna ske i vårt område. De har nu fått in ca 100 avtal vilket är ett mycket 
gott resultat på så kort tid. Vi behöver dock få in alla markavtalen innan vi kan 
starta projektet. 
Dock saknas det fortfarande ett antal och vi vill be Er att snarast skicka in Era 
avtal för att inte fördröja processen.  
Finns det fortsatt oklarheter med Era avtal hör av Er till Kristoffer Emanuelsson 
på Open Infra. Se kontaktinformation nedan. 
Kristoffer kommer också att finnas på plats fysiskt från mitten av nästa vecka 
och ca. 10 dagar framåt om Du vill ha ett möte med honom. 
Har du inte fått ett förslag via posten så är Ni inte berörda av detta. 



 
 

Vad händer när alla markavtal är på plats. 
Enligt Open Infra kan ett byggbeslut tas direkt när markavtalen är på plats. Det 
finns en stor beredskap att starta grävning i stort sett omedelbart efter att 
byggbeslut tagits. De ser stora fördelar att starta grävning i vårt område (södra 
delen av landet) eftersom det inte går att gräva mer norrut förrän senare på 
året. Vi skulle vinna mycket om vi kan se till att alla markavtal kommer in under 
januari. Då kanske vi kan se grävmaskiner redan i slutet av februari/början av 
mars. 

Kontaktperson på Open Infra avseende avtal. 
Om Ni vill diskutera eller får svar på era frågor avseende fiber- eller 
markavtalen så är ni välkomna att kontakta Kristoffer Emanuelsson. 
Kristoffer har varit nere hos oss före Jul och känner väl till området nu. 
Telefon: 0702-787789 
Epost: kristoffer.emanuelsson@openinfra.com 
Ni får även kontakta oss i fribergruppen om ni så önskar. 

Ännu finns det möjlighet att göra anmälan om Ni vill ha 
fiber! 
 

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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