
 
 

Informationsbrev 2022-05-29 
Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd! 

Informationsbrev nr 24 

Nu är vi snart inne i Midsommarmånaden. 

 
Vi närmar oss midsommar med stormfart. 

Det händer hela tiden saker och det är lite svårt att få en total helhetsbild: 

Här gör vi ett försök: 

• Grävningen av stamkabel mellan Långstorp - Östra Nyrup. 
Det är från Långstorp som vårt område skall förses med fiber. 
Denna grävning är klar! 

• Grävning/plogning av stamkabel i Åkermark/övrig mark inom vårt fiberområde. 
Vår bedömning är att vi nu nått upp till ca.70-80% av sträckningarna 

• Installation av fiberboxar inne i Era fastigheter pågår. 
Enligt uppgift har mer än 80 installationer genomförts. De återkommer inom 
kort för fler installationer. Bokas via e-mail 

• Grävning på tomtmark in till era fastigheter. 
Pågår även här. Informationen här är mer knapphändig så vår bedömning är 
mellan 30-50% av fastigheterna. 

• Blåsning av fiberkabel har ännu ej påbörjats. 

Borrning under vägar/stengärden har påbörjats men man har stött på problem med 
mycket sten mm under borrningarna vilket gör att man i många fall måste byta 
borrutrustning. 
Så sammanfattningsvis kan man säga att mycket händer just nu. Fortfarande saknas 
det dock blåsning av själva fiberkabeln i de nerlagda rören. 



 
 

Dock är inte allt guld som glimmar. 

Fortsatt finns det vissa 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. 
Som om inte detta var nog har det skett en stöld av material i ett skåp som också 
försenar projektet något. 

Får vi fiber till Midsommar? 
Med tanke på ovanstående information börjar det kännas tight att tro att vi har fiber i 
tid innan midsommar. 

Värt att påpeka är dock att fiber kommer att komma efter hand i området. Alla 
kommer inte att få fiber vid samma tillfälle. Området kommer att tändas upp 
efterhand som anslutningarna blir klara. 

En väldigt optimistisk förhoppning är att den första fiberinstallation är igångkörd innan 
midsommar. 

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 skön Juni och en skön 
midsommar. 
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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