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För att få en bild av intresset för fiber i tätorten 

bjuder LLF:s styrelse in till ett informations-

möte den 6 mars 2014 klockan 19:00 i 

församlingshemmet, Länghem!  

Arbetet inom Länghem Landsbygd ek. förening 

har sedan starten hösten 2012 fokuserat på 

landsbygden utanför Länghems tätort. Antalet 

medlemmar i föreningen har ständigt ökat och 

flera inom tätorten har visat intresse för fiber och 

blivit medlemmar. En utbyggnad av fiber i tätorten 

görs delvis under andra förutsättningar än de som 

finns för fiber på landsbygden. Till exempel utgår 

inget ekonomiskt stöd för fiber i tätorter, men å 

andra sidan är avstånden mycket kortare.  
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Finns ett tillräckligt stort intresse finns alla 

möjligheter att ett framtida fibernätverk även 

omfattar delar av eller hela tätorten. 

Även om du blir medlem i föreningen, visar ditt 

intresse för en framtida anslutning eller engagerar 

dig i arbetet 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 

Informationsmöte! 6 mars 2014, 19:00 i församlingshemmet, Länghem 
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Föreningsstämma! 
Medlemmar i föreningen kallas 
till föreningsstämma den 8 
april 2014, 19:00. Plats: 
Rådde gård. Handlingar till 
mötet publiceras på hemsidan 
längre fram. Välkommen! 

Din hjälp behövs för Vårens arbete 
En arbetsgrupp för tätorten behöver startas och där behövs du. Arbetsgruppen 

ska först undersöka intresset för fiber och hur stort intresse som behövs för att 

kostnaden ska bli rimlig. Troligtvis behöver samtliga boende på en gata ansluta sig 

för att det inte bli för dyrt. Hör av dig till styrelsen om vad du kan hjälpa till med. 

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

1. Skicka in din ansökan via www.fiberilanghem.se/bli-medlem.  

2. Betala in medlemsavgiften för 2014 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  0708-64 44 07 
Johan Lindqvist  0706-21 33 50 
Lars Hedegård, kassör  0702-67 67 37  
Bosse Carlsson  0702-84 25 06 
Ulf Andersson  0705-34 25 33 
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Lars-Ingemar Martinsson  0705-88 48 47 
Gösta Singstrand, sekreterare  0325-41 06 9 
Per Johansson  0706-57 68 25 
Göran Schelin  0703-53 80 26 

 

Totalkostnaden för en medlem inom tätorten kan därför bli högre om kostnaderna för grävning och återställning 

överstiger anslutningskostnaden på landsbygden och föreningsstämman så beslutar. Ex: En medlem bor längst in på 

en återvändsgata och ingen annan på gatan skall ansluta sig. Dyra återställningskostnader gör att totalkostnaden 

överstiger anslutningskostnaden på landsbygden. Därför är det viktigt att ni är så många som möjligt går med på 

gatan. Tala med dina grannar! Grävning och läggning av rör på egen tomtmark, innanför staketet, bekostas av 

medlemmen själv. Eftersom kostnader påverkas av antalet medlemmar går det inte att säga en exakt kostnad för den 

framtida anslutning, men för de flesta föreningarna som kommit längre än oss har den hamnat på 15-25 000 kr. 

Kostnader för fiber i tätorten 
För att möjliggöra fiber på glesbygden, dvs utanför 50-skyltarna, ger staten 

investeringsbidrag upp till 50% för  grävning och läggning av rör. Styrelsens tanke 

är att anslutningskostnad för medlemmarna på Länghems landsbygd ska bli lika stor 

för alla. Inom Länghems tätort, innanför 50-skyltarna, utgår inga statliga bidrag. 

Föreningens strävan är ändå att så långt möjligt erbjuda alla medlemmar samma 

anslutningskostnad. 


