
 
 

Informationsbrev 2022-08-11 
Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd! 

Informationsbrev nr 26 

 

Vi vill alltid ha ett informationsbrev med positiva meningar så långt 
det går, men i dag är det omöjligt att göra detta. 
 

 
Ingemar Erlandsson. 
 
Vi fick under tisdagen det 
tråkiga meddelandet att Ingemar 
Erlandsson har gått bort. 
 
Ingemar har varit en stor 
drivande kraft i fiberföreningen 
och arbetat för hela bygden 
med hela sin energi. 
 
Han jobbade för oss alla 
samtidigt som han höll MFF och 
fotbollen kär. 
 
Vi kommer att sakna dig och din 
energi att driva oss framåt. 
 
Vi skickar också en stor tanke 
till familjen kring Ingemar. 
 
Tack Ingemar! 
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Bilden speglar den Ingemar vi vill 
komma ihåg. 

 

 

 

  



 
 

Vad händer med installationen. 
Genom två stora om/fel-projektering av Open Infra kommer projektet att fördröjas. 
Vitala delar av stamnätet kan inte bli färdigt innan vissa legala knutar har löst upp sig. 

Fortsatt finns det även vissa markavtal som inte är klara, Detta berör främst några 
boende i västra delen av området. Dock har det börjat röra på sig och vi jobbar på att 
det skall lösa sig. 

De två stora bromsklossarna är: 

1. Man har inte projekterat med att det finns sten i marken och att det finns 
stenmurar. De borrar man provat mäktar inte med att borra i vår natur, utan 
man letar resurser för att göra detta jobb.  
Dessvärre finns ingen tidsplan. 

2. Trafikverket. Genom felaktig information till utförande grävare så 
grävdes/plöjdes fiberrör på felaktig plats. Där fanns inget tillstånd och TRV 
satte tvärstopp i allt arbete. Man kommer ev under V33 att ta upp arbetet igen. 
 

Fortsatt så pågår både grävning av stamnätet, installation av fiberboxar samt 
tomtgrävning parallellt. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att projektet går mycket trögare än vad Open 
Infra lovade oss. 

Kontakter och mer information på Open Infra 
Vi vill klargöra för Er att vi inte har någon makt avseende installationen. När Ni 
förmedlar något problem så skickar vi detta till Open Infra som skall ta hand 
om ärendet. 

Epost: kundtjanst@openinfra.com 
Telefon: 010-492 71 00 

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

Fibergrupp för Hallarödsområdet 
 
Tills vidare kommer Lars Gren att vara kontaktperson. 

Kontaktinformation: 
Namn 

E-Post Telefonnummer 

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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