Informationsbrev 2020-06-05
Har du också fått information från Zituis/Telia där de säger upp
avtalet om anslutning via fiber?
Fiberanslutning i Hallaröd via Zitius/Telia.
Det är en fråga som varit varm men mest kall under några år och där vi nu fått ett slutligt
meddelande om att Zitius/Telia som leverantören dragit sig tillbaka och lämnar
Hallarödsområdet i sticket.
Samma sak gäller flera andra områden inom Höörs kommun.
Detta trots avtal samt massor med svikna löften.
Man kan inte säga annat att man är grymt besviken och arg på Zitius/Telias hantering av
detta projekt. Vi kommer säkert att återkomma till detta framöver.

Ny fibergrupp för Hallarödsområdet
När det stod klart att Zitius/Telia inte längre kunde lova oss att fullfölja sina avtal beslöt delar
av den tidigare fibergruppen samt några nya att återuppta arbetet med att finna alternativa
lösningar.
Deltagarna i fibergruppen finner Ni nedan under kontaktinformation.
Arbetet startade i November 2019.
Vår uppfattning är att en öppen fiberanslutning är bästa lösningen på lång sikt. Den störs
inte av yttre funktioner såsom väder vind, sommar, vinter mm, mm. Andra lösningar ses som
alternativa lösningar om inte detta går att uppnå.

Målsättningar.
•
•

•

Vi jobbar för att få till en installation i HELA Hallarödsområdet.
Vi jobbar i dagsläget med utgångspunkt öster om Rönne Å och upp till norr om
Hallaröd.
Detta för att ha ett så sammanhållet område som möjligt men också för att uppnå ett
attraktivt antal anslutningar.
Vi jobbar främst med en fiberlösning då vi anser att det är den bästa lösningen på
lång sikt samtidigt som den är vädersäker. (se ovan)

Vad har vi kommit fram till.
Vi har nu kommit så långt att vi kan informera Er om de möjligheter som kan bli verklighet.
Vi jobbar med en ny leverantör som har fått våra förutsättningar och de nedan angivna
målsättningar/krav vi givit till dem:
•
•

Krav/Målsättning 1
ALLA de som vill ha installation skall kunna få det.
Krav/Målsättning 2
Installationsavgiften inte får skilja sig nämnvärt mot föregående leverantörs avgift.

Vi känner en positiv respons från den nya leverantören, men vi har fortfarande en lång väg
att gå.
Målet är att kunna börja installation i sista kvartalet 2020.

Information.
Under denna långa tid som gått sedan vi startade har vi inte kunnat delge Er någon
information då allt har varit osäkert vad avser Telias agerande. Detta var trots allt den
snabbaste lösningen om de uppfyllt sina avtal.
Nu är det dags att börja informera Er alla med det positiva att vi åter kommit lite närmare en
installation av fiberanslutning till era bostäder.
Vi har också kontaktat kommunledningen, efter uppsägningen från Zitius/Telia kommit till
vår kännedom, för att få till ett möte asap angående deras möjligheter att stötta oss i
framtida projekt. Hans Magnusson som är IT ansvarig har vi regelbunden kontakt med för att
samarbetet med kommunen blir så bra som möjlig.
Detta är första informationsbrevet som vi förmedla till Er via epost och via Facebook
gruppen ”Fiber i Höörs ytterområde”, samt via hemsidan hallarod.eu
Vi kommer att regelbundet återkomma med information när något händer. Vi ser också fram
emot inspel från Er som kan bidra till framgång i projektet.
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