
 
 

Informationsbrev 2022-04-29 
Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd! 

Informationsbrev nr 23 

Våren är här och många meter fiberrör grävs ner. 

 
Värmen har kommit tillbaka och vårblommorna blommar i skog och trädgård. 

Lika fort som våren kommer så är det nästan som om vi inte hinner med att förse Er 
med information i den takt som installationen fortgår. 
Men det känns bra att projektet går framåt i snabb takt. 

Grävning och nedläggning av kabelrör för stamkabel pågår och man har grävt drygt 1 
mil kabelrör. 
Installation i Era fastigheter av fiberutrustning pågår. 
Grävning in till Era fastigheter pågår. 
Borrning under vägar kommer att påbörjas men man har stött på problem med 
mycket sten mm under borrningarna vilket gör att man måste byta borrutrustning. 
Så sammanfattningsvis kan man säga att alla typer av jobb för installationen är 
igång. 
Saknas görs blåsning av själva fiberkabeln i de nerlagda rören. 

Dock är inte allt guld som glimmar. 

Det finns några markavtal som inte är klara, och här jobbar OpenInfra med högtryck 
för att lösa upp denna knut. Detta berör främst några boende i västra delen av 
området. 

Som många säkert hört och upplevt så är det brist på vissa typer av material. 
Detta fördröjer till viss del installationer i Era fastigheter. 



 
 

Grävning av kabel över vägar. 
När man måste passera en väg så gräver man upp vägen, lägger kabel och fyller 
igen hålet. Detta gör ju då att vägen efter detta upplevs som obekväm. 
Det uppgrävning som gjorts behöver packa och sätta sig. Det innebär också att det 
är en fördröjning mellan grävningen i vägen till dess att den slutgiltiga återställningen 
görs av entreprenören. Rent tidsmässigt är det svårt att ange exakta tidsintervaller 
men det skall ske innan projektet avslutats. 

Värt att påpeka är att i era markavtal finns det en klausul som innebär att OpenInfra 
har ett garantiansvar för detta som sträcker sig över 3 år efter slutbesiktning. 
Man kommer också att vid efterbesiktning åtgärda denna typ av arbete för att 
resultatet skall bli så bra som möjligt.  

Kontakter och mer information på OpenInfra 
Epost: kundtjanst@openinfra.com| 

Telefon: 010-492 71 00 

Läs mer om de olika stegen som ingår i en fiberleveras på 
openinfra.com/leverans 

Vi önskar er en behaglig vår. 
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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