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100 medlemmar I föreningen redan,  

nu siktar vi på 200! 
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Sedan den första intresseundersökningen 

genomfördes under hösten 2012 har styrelsens 

arbete inriktat sig på att rekrytera medlemmar. 

Medlemsantalet har ständigt ökat och i november 

2013 nåddes målet för året om 100 medlemmar. Nu 

är siktet inställt på 200 stycken under våren. Ju fler 

medlemmar som ansluter sig till fibernätverket, 

desto lägre blir kostnaden för var och en av oss. Så 

hjälp till att rekrytera fler och prata med dina 

grannar!  

Eftersom kostnader påverkas av antalet medlemmar 

går det än inte att säga en exakt kostnad, men för de 

flesta föreningarna som kommit längre än oss har 

den hamnat på mellan 15-25 000 kr. 
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På föreningens hemsida www.fiberilanghem.se 

kommer du lätt åt föreningens fiberkarta. På 

fiberkartan ser du vilka fastigheter som anmält sitt 

intresse för fiber och blivit medlemmar. Kontrollera 

gärna så att din fastighet är med! 

Även om du blir medlem i föreningen och visar ditt 

intresse för en framtida anslutning har du inte 

förbundit dig för något. Det är först när avtalet om 

anslutning ska skrivas som du behöver binda dig. När 

avtalet väl ska skrivas på kommer vi också att ha en 

bättre bild av kostnaden för anslutningen. Du 

riskerar således inget med ett medlemskap, men får 

kontinuerlig information om arbetet och dessutom 

möjligheten att påverka föreningens arbete. 

Fiber ger dig: 
1. Bredband, telefon och TV 
2. Hög datahastighet 
3. Utbyggbarhet i framtiden 

Länghem Landsbygd Fiber 

Länghem Landsbygd Fiber 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. 
Föreningen har som mål att 
påbörja grävarbete under 
2014. 

Foto och montage: Inger Carlsson 
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Föreningens hemsida 
www.fiberilanghem.se 
uppdateras kontinuerligt med 
information om arbetet. Där 
finns också fiberkartan över 
anmälda fastigheter och 
styrelseprotokoll. 

Planerna för Vårens arbete – Hjälp gärna till 
Med 100 anmälda medlemmar kan föreningen nu gå vidare med planeringen av 

fibernätverket även om medlemsrekryteringen självklart fortsätter. Planen är att  en 

arbetsgrupp ska inleda ett projekteringsarbete under tidig vår så att ett första förslag 

kan presenteras för dig som medlem vid årsstämman i april. 

Parallellt kommer andra arbetsgrupper att arbeta och här behövs flera engagerade 

medlemmar. Hör av dig till styrelsen med vad du kan hjälpa till med. Exempel på 

möjliga arbetsgrupper : 

• Arbetet i tätorten – hur ska vi göra där 

• Medlemsrekrytering och information 

• Ekonomi och budget 

• Föreningens stadgar 

Är du inte redan medlem, ansök om medlemskap genom att: 

1. ansök på www.fiberilanghem.se/bli-medlem  

2. Betala in medlemsavgiften för 2013 om 100 kr till föreningens bankgiro 161-9014  

Har du frågor Kontakta gärna någon av oss i styrelsen 
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Lars-Erik Enoksson, ordförande  0708-644407 
Johan Lindqvist  0706-213350 
Lars Hedegård, kassör  0702-676737  
Bosse Carlsson  0702-842506 
Ulf Andersson  0705-342533 
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Lars-Ingemar Martinsson  0705-884847 
Gösta Singstrand, sekreterare  0325-41069 
Per Johansson  0706-576825 
Göran Schelin  0703-538026 

 

rekrytera Medlemmar – Montera Anslaget 

Du kan aktivt hjälpa till i arbetet med att göra reklam för vår förening genom att sätta upp det laminerade anslag 

”JAG SKALL HA FIBER” som delat ut i din postlåda på synlig plats för andra, exempelvis vid tomtgräns, vid 

postlådan eller på staketet. Viktigt att tänka på är att om du klamrar/spikar genom det laminerade papperet kan fukt 

tränga in och orsaka skada på papperet. Klamra därför speciellt försiktigt överst i laminatets överkant och underkant 

(eller på sidokanterna), dvs utanför papperet. Du kan också tejpa eller fäst på annat sätt så att laminatet är helt tätt, 

utan hål genom papperet. 


