Informationsbrev 2020-09-28
Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd!
Imponerande 112 intresseanmälningar har kommit in.
Informationsbrev nr 6
Informationsbrev efter möte med tilltänkt leverantör och projektering av en tänkbar
installation.

Nyheter efter senaste informationsbrevet
Sedan senaste nyhetsbrevet har många och långs samtal förts om den ekonomiska delen av
projeket.
Vi skall inte sticka under stolen med att det är här den stora knäckfrågan ligger.
Vårt mål har ju hela tiden varit att få till en rimlig kostnad för oss som vill installera. Den
kostnaden skall då inte skilja sig alltför mycket mot den kostnad som betalats för redan
utförda installationer.
Det som vi jobbar med är att tillsammans med den nya tilltänkta leverantören titta över
projektet och det har då framkommit att vissa delar av de tänkta installationerna är oerhört
dyr att få till. Detta har med all tydlighet påpekats av den tilltänkta leverantören.
Det är dock fortsatt vår ambition att alla de som vill skall kunna erhålla fiber.
För att uppnå detta tittar vi på alternativa lösningar på fiberinstallationer för att kunna täcka
in även dessa områden.
Vi har dock kommit ner i en kostnadsbild som börjar närma sig vår målsättning med
undantag för de fastigheter som är väldigt dyra att nå ut till. Därför pågår nu ett arbete med
att försöka hitta alternativa lösningar för förläggning av kabel på ett så effektivt sätt till
samtliga fastigheter.
Förhoppningsvis kan vi redan i nästa vecka ha framme en sådant förslag.
Ett sätt för att få ner kostnaderna på attraktiva nivåer är att använda Rot och Rut samt att
man tecknar sig för ett avtal med en leverantör som stöttar vårt projekt (en s.k. bundling).
Samarbete med den nya leverantören:
En del av lösningen kan vara att vi tillsammans kan hjälpa till med förläggning och då dra ner
kostnader för grävning m.m. Saker som kan hjälpa till är att ställa upp med maskiner, gräva
sin egen installation från huvudledning mm. Alla bäckar små är viktiga. Vi letar brett efter
möjligheter att sänka grävkostnaderna då dessa är den stora kostnaden.
Vi kommer även att behöva Ert stöd vad som gäller markersättningar mm.
Informationsmöten
Vi funderar fortfarande på att kunna ha personliga informationsmöte men i dessa dagar så
undrar man ju hur det skall gå till. Gränsen för 50 personer måste hållas och vi måste se till

att vi löser distanseringen på riktigt sätt. Vi ber att få återkomma i denna fråga. En variant är
att ha flera möten.
Kommunen
Det har väckts en motion som vill att kommunen på något sätt skall se till att hjälpa alla de
som inte fick installation i första rundan. Denna bereds för närvarande och kommer att tas
upp till behandling i november. Det blir intressant att se vart det kan leda. Det är ju
glädjande att man på politisk nivå börjar arbeta med detta.
Vi kommer också att skicka in en skrivelse till kommunen i detta ärende under nästa vecka.

Vi behöver information från de boende i området.
All information finns samlad på http://hallarod.eu/fiber-i-hallarod/
Även du som känner att detta är intressant men inte har anmält dig så ber vi dig göra en
intresseanmälan. Intresseanmälan är inte bindande på något sätt men ger oss en
fingervisning av hur stort intresset är.
Vi ber er därför att fylla i vårt frågeformulär.
Gå till följande webbadress: http://munkarp108.dyndns.org
Välj intresseanmälan och ett formulär med frågor kommer upp. Vänligen fyll i de frågor som
finns. Glöm ej att trycka ”Skicka” när ni är färdig.
Ni kan skicka in till Lars Gren som ansvarar för sammanställningen. Den kan lämnas med
email, post eller direkt i Lars Gren’s brevlåda.
Lars Gren
Munkarp 108
243 91 Höör
lars.gren@resultatservice.se

Vi är tacksamma om vi kan få ert svar på intresseanmälan snarast.

Fibergrupp för Hallarödsområdet
Kontaktinformation:
Namn
Ingemar Erlandsson
Lars Gren
Åsa Kryger Cardinali
Tony Svensson
Kjell Gabrielsson
Jonathan Ossenkamp

E-mail
ingemar.erlandsson@sveba.com
lars.gren@resultatservice.se
akcardinali@gmail.com
tony@hultarp.se
kjell.gabrielsson@gmail.com
jonathan_ossenkamp@yahoo.se

Till vem skickas denna information.
E-postadresser insamlade sedan förra omgången,
Hemsidan hallarod.eu
Om du vill bli uppsatt på sändlistan var vänlig kontakta Tony Svensson.

