
Länghem Landsbygd Fiber
En investering för huset, våra barn och företag

nu och i framtiden.
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Fiber ger dig:

Hög datahastighet

Utbyggbarhet i framtiden

Bredband, telefon och TV

Länghem Landsbygd Fiber ekonomisk förening är en fristående ekonomisk 
förening för att anlägga och driva ett fibernätverk på landsbygden runt Länghem. 
Föreningens styrelse består av boende på landsbygden runt Länghem. Förenin-
gen har som mål att påbörja grävning under 2014.

Informationsblad med frågor och svar samt ansökningsblankett för medlemskap



Varför behövs en fiberförening i Länghem?
Det finns inte några företag eller samhällsfunktioner som tillvaratar glesbygdens 
behov av bra kommunikationer. Företagen får ingen lönsamhet därför att det 
krävs dyra investeringar. De flesta kommunerna å sin sida klarar inte av att ge 
kompetens och resurser till fiberutbyggnad på landet. Alla anser ändå att fi-
berutbyggnad är en nyckelfaktor för bygdens och företagens överlevnad. Staten 
uppmuntrar därför oss i glesbygd att starta fiberföreningar och ger också stora 
investeringsbidrag (50%) till grävning och läggning av rör, kostnader som kan 
uppgå till åtskilliga miljoner kronor. Tranemo kommun ger också bidrag till fiber 
och elektronik. Åtskilliga hundratals fiberföreningar har bildats i Sverige. Det är vi 
själva på landet som måste ta tag i saken. Ingen annan gör det. 

Jag har ADSL, grannen har mobilt bredband, tekniker som 
byggs ut hela tiden. Det borde väl räcka? 
Bredband via ADSL i det fasta telefonnätet kan jämföras med en smal väg. Ju 
fler bilar det finns på vägen, desto långsammare går det. Trafiken på denna ökar 
från dag till dag, trafiken saktar alltmer. Mobilt bredband, 3G och 4G, har begrän-
sningar både i täckning och hastighet.  Nu talas det även om framtidens 5G som 
kommer att kräva basstationer i varje hus för att fungera. Lokala fibernät är en 
förutsättning för detta.  
Successiva utbyggnader av båda dessa olika system prioriteras i tätorter och 
städer, där pengar finns att tjäna. Glesbygden kommer på undantag eller inte alls 
(förlustaffär). 
  Kraven på hastighet, täckning och tillförlitlighet ökar däremot hela tiden hos 
alla användare, även från oss på landet. Genom att vi i glesbygd på eget initiativ 
ansluter oss till fiber, får även vi tillgång till motorvägen för telefon, TV, data och 
internet och säkrar därmed vår glesbygds framtid inom det området. 

Kommer en fiberanslutning att påverka min fastighets värde?
Bredband via fiber ökar attraktionen vid försäljning av fastigheten samt i området 
där man bor. Detta medför även att fastighetens värde stiger.

Varför vill du ha fiber i framtiden?

Pernilla Ivarsson, Bragnum
“Vi vill kunna streama filmer så därför behövs hög has-
tighet. Med högre hastighet kan dessutom flera personer 
utnyttja internet samtidigt utan att det blir långsammare.”



Vilka tjänster kommer att erbjudas?
Länghem Landsbygd Fiber, LLF kommer att bygga ett öppet nät, dvs varje 
ansluten medlem kan fritt välja mellan olika kommersiella utbud och tjänster 
(telefon, TV, bredband, on-demandtjänster).

Vad kommer en anslutning till fiber att kosta?
Det beror helt på hur många medlemmar som ansluter sig. Ju fler, desto lägre 
kostnad per medlem.  En typisk anslutningskostnad kan hamna någonstans 
15-25000 kr. För närvarande har vi ca 80 av ca 200 möjliga fastigheter på 
landsbygden runt Länghem. Vi behöver fler för att få ner priset. Prata med dina 
grannar!

Skulle inte Fiber-T erbjuda bredband till alla i Tranemo kom-
mun?
Tanken var god. Men åtagandet blev för stort. Den ursprungliga idén har över-
getts. Under tiden har små föreningar med lokal förankring bildats där ideella 
insatser sker så mycket som möjligt för att hålla kostnaderna inom rimliga 
gränser. LLF har bildats för att bygga ett fibernät inom glesbygdsområdet i 
Länghems socken.

Det låter ju bra det här. Men jag är ändå tveksam.  Vad gör 
jag?
Bli medlem. Visserligen är avsikten med medlemskap en anslutning, men 
medlemskapet är inte bindande. För den låga årsavgiften 100 kr ingår rätten 
till fiberanslutning med en anslutningskostnad som är lika för alla medlemmar 
oavsett var du bor. Du kan delta på föreningsstämmor och påverka större beslut 
(föreningen äger och bestämmer själv över sin fiberanläggning).
   Du får kontinuerlig information om projektet om hur det framskrider. När 
grävningarna påbörjas måste du ha bestämt dig. Tåget avgår. Visserligen kan 
du ansluta dig efter att projektet har avslutats, men då till betydligt högre kost-
nad. Inga stats- och kommunala bidrag utgår till “eftersläntare”.

Bror Nilsson, Fägerhult 
“Jag vill inte ha fiber, men skall 
landsbygden leva i framtiden 
behöver vi nog gå med.”

Lars Björkman, Ingestorp
“Snabb kommunikation är 
viktig för alla, inte minst för 
oss som är lite äldre.” 



Övre raden från vänster
Johan Lindqvist, 0706-213350
Lars Hedegård, 0702-676737
Bosse Karlsson, 0702-840526
Ulf Andersson, 0705-342533
Lars-Ingemar Martinsson, 
0705-884847
Nedre raden från vänster:
Gösta Singstrand 0325-41069
Per Johansson 0706-576825
Lars-Erik Enoksson 0708-644407
Göran Schelin 0703-538026 (Ej på bild)

Jag har inte fått svar på min fråga här, vart vänder jag mig? 
Nedan hittar du oss i styrelsen. Ring oss gärna!
Du kan även gå in på vår hemsida: www.fiberilanghem.se. Där finns länkar till mäng-
der av information.
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Styrelsen

Medlemskap

 » Fyll i bifogad ansökan.
Blanketten lämnas till någon i styrelsen eller skickas till Länghem Landsbygd 
Fiber ek. förening c/o Gösta Singstrand, Bragnum Björkhaga, 51452 Länghem

 » Betala in medlemsavgiften
Sätt in 100 kr till föreningens bankgiro: 161-9014. Var noga med att ange namn 
och adress i meddelandefältet.


