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Slutrapport för Leader-checken 
 
 
Länghem Landsbygd Fiber ek. för under bildande c/o Lars-Erik Enoksson 
 
 
Datum för ansökan 2013-01-18 
Datum för slutrapport 2013-12-15 
 
 
Diarienummer: 2010-061 AE                      
 
 
 
Projekttid: 2013-01-18—2013-12-31 
 
 
 
Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor om 
projektet och som medger att deras kontaktuppgifter läggs ut i en projektdatabas). 
 
Föreningens styrelse består 2013-12-15 av: 
Lars-Erik Enoksson, ordförande  0708-644407 
Johan Lindqvist  0706-213350 
Lars Hedegård, kassör  0702-676737  
Bosse Carlsson  0702-842506 
Ulf Andersson  0705-342533 
Lars-Ingemar Martinsson  0705-884847 
Gösta Singstrand, sekreterare  0325-41069 
Per Johansson  0706-576825 
Göran Schelin  0703-538026 
 
 
Slutrapporten kommer att publiceras i en projektdatabas, så att den kan bli till 
nytta för andra aktörer som arbetar med utveckling av landsbygden. 
Du ska därför även lämna slutrapporten i elektroniskt format. 
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1. Beskriv vad som utförts i projektet under hela projekttiden 
Sedan en första intresseundersökning för ett fibernätverk på Länghems landsbygd 
genomfördes hösten 2012 och den lokala Leaderchecken beviljades i början av 2013 har 
projektet i huvudsak fokuserat på att rekrytera medlemmar till föreningen och skapa ett 
intresse för ett framtida fibernätverk inom verksamhetsområdet. Parallellt med 
medlemsrekryteringen har förberedelser genomförts för den kommande projekteringen av 
fibernätverket.  
 
Medlemsrekryteringen har i stora drag genomförts på följande sätt: 

• Kontinuerlig muntlig information till boende inom området genom t.ex. hembesök har 
genomförts under hela projekttiden. 

• Upprättande av hemsida (www.fiberilanghem.se / www.fiberilänghem.se ) 
• Informationsmöte i mars 2013, annonsering i Borås tidning och STT. 
• Utdelning av informationsbroschyr i juni 2013. 
• Arrangemang av två ”öppet hus”-styrelsemöten med möjlighet för besökare att ställa 

frågor till styrelsen under hösten 2013. Platser: Bragnums bygdegård och Hofsnäs. 
• Utdelning och utskick av nyhetsbrev i december 2013. 

 
Förberedelsearbetet för kommande projektering har i stora drag genomförts på följande sätt:  

• Upprättande av kartmaterial över verksamhetsområdet genom en fiberkarta (åtkomst 
genom hemsidan www.fiberilanghem.se). 

• Grov planering av det kommande fibernätverket på karta 
• Inhämtning av information gällande val av material och kostnader för dessa. 
• Kontinuerlig kontakt med Tranemo kommun för att undersöka möjligheten till 

samförläggning / samarbete kring fibernätverket.  
• Inhämtning av information kring fibernätverk för att bygga upp kompetensen i 

styrelsen. Exempel på aktiviteter har varit deltagande vid informationsmöten 
arrangerade av Leader Sjuhärad / Companion Sjuhärad, möten med andra 
fiberföreningar i området för diskussion om samarbeten samt besök på andra 
fiberföreningars hemsidor.  

• Kontakt med möjliga entreprenörer för kommande arbete (t.ex. projektering). 
 
2. Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade 
beslutade kostnader? 
Om detta är fallet, vilka är avvikelserna och vilka är skälen till dessa 
avvikelser? 
 
   
          
 
3. Har projektet konstruerat/producerat/utformat några rapporter, utredningar, 
broschyrer, CD eller annat informationsmaterial? 
Om vad? 
Har kontoret fått ett exemplar? 
Föreningen har under projekttiden tagit fram en informationsbroschyr samt ett 
nyhetsbrev. Båda bifogas slutrapporten för att kontoret ska ha ett exemplar. 
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4. Hur blev det verkliga utfallet gällande projektets förväntade 
indikatorer/resultat (indikatorerna angav du i din ansökan,)?  
Fyll i nästa sida! 
Under projekttiden har Länghem landsbygd ek. förening startats upp och vid 
årsskiftet 2013/14 nått över 100 anslutna medlemmar vilket ger en god grund för det 
fortsatta arbetet med att projektera och anlägga ett fibernätverk på Länghems 
landsbygd. Projektering beräknas genomföras under våren 2014 och anläggningen 
beräknas vara påbörjad under sommaren/hösten 2014. Projektet har således skapat 
möjlighet för ett framtida fibernätverk på Länghems landsbygd vilket stärker de 
indikatorer som Leader Sjuhärad satt upp och som tagits upp i ansökan. De 
indikatorer som projektet bidragit till är: 

• Positiv befolkningsutveckling – fibernätverk ger förbättrat infrastruktur på 
landsbygden. En indikator som med tanke på den korta projekttiden ej kan 
anses vara uppnådd innan fibernätverket är på plats. 

• Lokal byutveckling – föreningens arbete medför att boende inom 
verksamhetsområdet lär känna varandra och träffas. Föreningen blir en 
arena för kommunikation och samarbete vilket gynnar byutvecklingen. 
Indikatorn uppfylld. 

• Ökat sampel miljö-natur-kultur-människa – föreningens projekteringsarbete 
ger på sikt möjlighet för utveckling av det lokala natur- och kulturarvet 
genom att de boendes levnadsförutsättningar förbättras. Indikatorn kan dock 
först sägas vara nådd när fibernätverket är på plats vilket den korta 
projekttiden inte medger. Indikatorn ännu ej uppfylld. 

• Öka den lokala basservicen – Ett fibernätverk stärker levnadsförutsättningar 
och konkurrenskraft bland både boende och företag. Indikatorn kan dock 
först sägas vara nådd när fibernätverket är på plats vilket den korta 
projekttiden inte medger. Indikatorn ej uppfylld ännu. 

• Ökad livskvalitet och nya mötesplatser – Föreningens arbete stärker 
sammanhållningen inom verksamhetsområdet och fibernätverket ger 
möjlighet till vidareutvecklad kommunikation. Arbetet under projekttiden har 
medfört att nya kontakter skapats (t.ex. vid informationsmöten, stämmor och 
i styrelsearbetet) samtidigt som de kommande fibernätverket och driften av 
detta ger mötesplatser och aktiviteter. Indikatorn uppfylld.  

• Boendes möjlighet till delaktighet – Föreningens styrelse har varit öppen för 
de som vill engagera sig och har också vuxit sedan den första 
projektgruppen tillsattes genom LRF:s försorg. Under våren 2014 kommer 
fler engagerade boende behövas för att driva föreningen framåt. Vid 
årsskiftet 2013/14 har föreningen ca 100 medlemmar och 110 anslutna 
fastigheter. Målet med 200 fastigheter är framflyttat till hösten 2014. Flertalet 
potentiella medlemmar vill ha mer information om den kommande kostanden 
för att ansluta sig till fibernätverket innan de blir medlemmar. En bättre 
kostnadskalkyl beräknas kunna tas fram under våren 2014. 

 
5. Beskriv det ”mervärde” som du tycker att projektet gett bygden. 
Förutom att föreningens arbete hittills / projektet medfört förutsättningar för att skapa 
ett framtida fibernätverk på landsbygden runt Länghem har också nya kontakter 
mellan medlemmar inom föreningen skapats. Kontakter som framöver kan bidra till 
fortsatt utveckling av bygden. 
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6. Finns det något mer som projektet vill informera LAG/kontoret om, vad har 
fungerat bra respektive mindre bra? 
 
Stödet från kontoret har varit toppenbra. Enkelt och tydligt. Möjligheten för styrelsen att få 
information/stöd via Leader Sjuhärad / Companion Sjuhärad har också varit bra och 
uppskattas. 
 
Mål Indikator Antal 

enligt 
ansökan 

Utfall - kommentar 

Ökad inflyttning till 
Sjuhärad är en effekt av 
projekten som genomförs 
inom Leader 
 

Antal projekt som syftar till en 
positiv befolkningsutveckling 

1 På sikt ja – när fibernätverket 
är i gång 

Antal projekt som arbetar med 
lokal byutveckling 

1 Föreningen är igång och 
arbetar för ett framtida 
fibernätverk 

Ökat samspel mellan miljö-
natur-kultur-människa 

Antal projekt som bevarar o/e 
utvecklar det lokala natur- och 
kulturarvet 

1 På sikt ja – när fibernätverket 
är i gång 

Befintlig basservice ska 
hållas på samma nivå eller 
utvecklas ytterliggare. Vid 
avsaknad av basservice i 
vissa områden ska dessa ha 
åtgärdats genom etablering 
av nya 
basserviceinrättningar. 

Antal projekt som syftar till 
att öka den lokala basservicen 

1 På sikt ja – när fibernätverket 
är i gång 

Nätverk har skapats för 
gemensamma satsningar, 
ökad livskvalitet och nya 
mötesplatser.  
 

Antal nya mötesplatser och 
kulturaktiviteter 

1 Ja – föreningens arbete har 
skapat nya mötesplatser 
(informationsmötet / stämmor 
/ styrelsemöten) 

Boende i Sjuhärads 
landsbygd skall ha 
möjlighet att vara med i 
utvecklingen av sin bygd 

Antal deltagare i projekt, 
målet 200 är satt utifrån 200 
fastigheter 

200 Ca 100 medlemmar 
(representerar dock i flera fall 
en hel familj) med 110 
fastigheter anslutna till 
föreningen vid årsskiftet 
2013/14. Målet 200 fastigheter 
beräknas vara nått hösten 
2014. 

Därav ungdomar under 25 år  1 
Därav kvinnor  20 
Därav invandrare  0 

 
Ort och datum 
 
 
________________________ 
Projektägarens underskrift 
 
 
________________________ 
Lars Hedegård, kassör och firmatecknare 
 
För att kunna få en uppfattning om vilket mervärde ert projekt fått för landsbygden 
kommer vi att kontakta dig/er om ett halvår. 
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Vi hoppas på din/er medverkan för att höra om vad som hände sen. 
 
 
 
Lags slutkommentar: 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................……………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
 
Rapporten godkännes. 
 
 
 
………………………………………………………………. 
Ort och datum 
 
………………………………………………………………. 
Underskrift LAG 
 
 


