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ALLA behövs För Bästa resultat 
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Föreningen är i stort behov av fler som hjälper till 

för att vi ska ro fiberprojektet i land och minska 

kostnaderna. Det som behövs är t.ex. att gå 

igenom grävsträckor, diskutera med markägare 

eller delta i arbetet med att genomföra 

upphandlingar av arbete och utrustning. Varje 

bidrag för oss närmare fibernätet så e-posta till 

info@fiberilanghem.se eller ring Lars-Erik på 

0708-64 44 07. Vi behöver hjälpas åt!  

Glädjande är att föreningen växer stadigt med fler 

och fler medlemmar. I genomsnitt ansluter sig två 

till tre medlemmar per vecka. Eftersom reglerna 

för det nya bredbandsstödet har börjat klarna och 

en hög anslutningsgrad, dvs. att många av 

hushållen i Länghem ansluter sig, är den faktorn 

som väger tyngst i rangordningen för stödet har 

fler medlemmar blivit ännu viktigare.  
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Under hösten har en första projektering genomförts 

för att få en bild av hur mycket material och grävning 

som kommer att behövas samt hur fibernätverket ska 

dras. Nästa steg är byamöten för information om 

den föreslagna dragningen samt diskussion med 

berörda markägare. Vid dessa möten är alla, medlem 

eller inte medlem, välkomna och speciellt viktigt är 

att du som markägare deltar även om du inte vill 

ansluta dig eftersom nedgrävningen av fiber kan 

komma att påverka dig. En viktig diskussionspunkt 

vid sidan om nätets dragning är hur markägaravtalet 

mellan föreningen och varje markägare ska utformas. 

För tid och plats för kommande byamöten se  

nästa sida eller www.fiberilanghem.se! 

 

 

Länghem Landsbygd Fiber 

Länghem Landsbygd Fiber är 
en fristående ekonomisk 
förening för att anlägga och 
driva ett fibernätverk I 
Länghem. 

Föreningens styrelse består av 
boende i Länghem och 
föreningen har som mål att 
påbörja grävarbete under 
2015. 

Foto och montage: Inger Carlsson 
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Gilla på Facebook! 
Föreningen har en sida: 
www.facebook.com/fiber
ilanghem.  Gilla den gärna 
och sprid adressen vidare! 

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

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

2. betala in medlemsavgiften för 2014 om 100 kr till föreningens bankgiro 161-9014.  
 

Är du redan medlem men inte har betalat in medlemsavgiften om 100 kr för 2014 betalar du enklast via 
bankgirot. En påminnelse i form av en avi kommer att skickas ut innan årsskiftet till dig som inte betalt. 

Har du frågor? Kontakta oss! 

Länghem Landsbygd Fiber ekonomisk förening 
www.fiberilanghem.se info@fiberilanghem.se 
Organisationsnummer: 769626-0426 
Publicerad 2014-11-02 

Välkommen till byamöte – välj det möte som passar! 

Under slutet av oktober och i november genomför föreningen byamöten för att medlemmar, intresserade och 

markägare ska kunna diskutera förslaget till sträckning av nätet och anslutningar till fastigheter. Områdena 

söder om 27:an genomfördes 27-30 oktober med ca 40 deltagare. Du väljer själv vilket möte du vill besöka 

enligt listan nedan och du är välkommen på alla! 

• Fägerhult & Forsa hos Per Johansson i Johansberg 20/11 kl 19:00 

• Enet, Ömmesala & Hofsnäs på Hofsnäs 18/11 kl 19:00 

• Holm & Varred hos Eva-Karin Haglund och Hans-Olof Prim i Holm 12/11 kl: 19:00 

• Området mellan 27:an och tätorten (Ingestorp, Tingarör, osv) på Ingsvallen 19/11 kl. 19:00  

• Länghems tätort i församlingshemmet Länghem, 26/11 kl. 19:00 

Exempel på kostnad för data, telefoni & tv 

IP-only har erbjudit föreningens medlemmar ett paket inklusive utrustning.  

För 288 kr/månad inklusive moms skulle du som medlem få:  

• 100/10 mbps internet 
• TV i form av digitalt grundutbud inkl. 18 kanaler (SVT HD ingår) 
• Hemtelefoni 
• HDTV Box, mediekonverterare och trådlös router 

  
Paketet kan jämföras med Telias snabbaste ADSL-paket Telia30 inklusive sju tv-

kanaler som nu är möjligt i Länghem. Telias paket kostar 488 kr/månad.  


