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Byggnationen av fibernätet fortsätter och i stora drag 

är stamnätet i landsbygden klart. Parallellt med 

entreprenadarbetet görs förberedelser för arbetet i 

tätorten och i Dannikeområdet. Ett 

informationsmöte för alla intresserade 

genomförs den 8 oktober klockan 19:00  på 

Rådde gård gällande byggnationen i 

tätorten. Tillsammans kommer föreningens 

styrelse och representanter ifrån entreprenören SLL 

att presentera hur arbetet ska ske i tätorten. För att 

vi ska hitta en så bra arbetsprocess som möjligt är det 

viktigt att du deltar och ställer de frågor du har inför 

byggnationen. 

Eftersom så många nya anslutningar tillkommit i 

tätorten görs en revidering av projekteringen av 

föreningens entreprenör SLL. Föreningen måste 

därför lämna ifrån sig information om de fastigheter 

som ska anslutas vilket gör att du som bor i 

tätorten måste anmäla din fastighet för 

anslutning i början av oktober. Där det är 

möjligt kommer fiberslangen att förläggas i grönytor 

inom tätorten för att minimera kostnaderna.      
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Vad du betalar för en fiberanslutning (prognos) 

En fiberanslutning via fiberföreningen kostar: 

Medlemsavgift år 1: ................................ 100 kr 

Insats (kan fås tillbaka vid t.ex. flytt) ......... 17000 kr 

Anslutningsavgift inkl moms ..................... 1800 kr 

Summa ................................................. 18900 kr 

Om du inte själv gräver på egen tomt och/eller borrar i 

egen vägg för inkoppling av fibern samt monterar 

anslutningsbox behöver du också betala detta. 

Föreningens entreprenör SLL erbjuder en sådan tjänst, 

men du kan lika väl anlita någon annan.   

Exempel på vad tjänsterna kan kosta sedan 

Medlemsavgift per månad: ............................ 8 kr 

Nätavgift per månad .................................. 70 kr 

Abonnemang per månad * ......................... 299 kr 

Summa per månad .................................. 377 kr 

Du avgör själv vilka tjänster du vill nyttja. Utbudet hittar 

du på: http://www.byalagsportalen.se/serviceguide/.   

*Exemplet ovan är ett gruppavtal för 299 kr/mån med: 

Bredband inkl trådlös router ............ 100/10 Mbit/s 

Fast telefoni ..................................... basprislista 

TV inkl HD-box ................................. 18 kanaler 

 

Länghem Landsbygd Fiber 

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

Föreningens styrelse består av boende i Länghem. 
Efter beslut vid föreningsstämman den 7 maj 2015 
har arbetet med att bygga ett fibernät påbörjats. 
Målet är att fibernätet ska vara färdigt under våren 
2016. 

Foto och montage: Inger Carlsson 
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Det fortsatta arbetet i landsbygden, tätorten och i Dannike 

Arbetet med att förlägga kanalisation fortsätter under vecka 40 och 41 i de områden på landsbygden som inte är 

färdiga (Ingestorp/Tingarör, Fägerhult/Forsa & Hofsnäs). Arbetet med att gräva på enskilda fastigheter, blåsa fiber 

samt ansluta fastigheterna genomförs parallellt med grävarbete, men med viss eftersläpning.  

Projektering av ett fibernät inom det område i Dannike inkl. Boanäs som angränsar mot Länghem och ligger söder 

om Dannike genomförs just nu. Tillräckligt många fastigheter har anmälts för att det ska vara ekonomiskt försvarbart 

att genomföra en byggnation eftersom det är många fastigheter på kort sträcka. I dagsläget är ca 70 av 130 möjliga 

fastigheter anmälda, men målet är att öka antalet anslutningar ytterligare - varje medlemskap och anslutning är 

således viktig! Fakturor och avtal för underskrift kommer att skickas ut till de som anmält sig för anslutning. För mer 

information kontakta Peter Andersson på 0705-83 43 45 

Informationsmöte den 8 oktober innan byggnationsstart i tätorten 

Eftersom arbetet i tätorten närmar sig bjuder föreningen in alla intresserade till ett informationsmöte den 8 oktober 

klockan 19:00  på Rådde gård gällande byggnationen i tätorten. Tillsammans kommer föreningens styrelse och 

representanter ifrån entreprenören SLL att informera om hur arbetet kommer att läggas upp och genomföras i 

tätorten. Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna och har möjlighet att ställa frågor.  

Kontakta gärna områdesansvariga 

Har du frågor om din anslutning, vilka förberedelser du behöver göra eller något annat är du välkommen att kontakta 

respektive områdesansvarig enligt nedan. 

Dannike, del av Forsa, Jättebo, Berg, Bäck, Rydet, Skeabo och 
Boanäs 

Peter Andersson 0705-83 43 45 
 

Forsa, Torpa, Fägerhult, Porten, Torsö, Borganäs, 
Hjortatorpet, Långsjövik 

Per Johansson   
Johan Lindqvist 

0706-57 68 25 
0706-21 33 50 

Ingestorp, Tingarör och in mot Länghems tätort Bosse Carlsson 0702-84 25 06 
Hofnäs, Ömmesala, Enet, Håcksnäs Stugby Ulf Andersson   

Lars-Ingmar Martinsson  
0705-34 25 33 
0705-88 48 47 

Bragnum, Givarp, Broaslätt, Grälåsa, Holm, Varred Lars-Erik Enoksson, 
Gösta Singstrand  

0708-64 44 07 
0325-410 69 

Länghems Tätort Kjell-Åke Lundberg  
Ralph Algotsson 
Dennis Engström  

0325-404 74  
0739-83 82 33 
dennis@langhemskok.se 

 

HAR du inte ANMÄLT DIG FÖR ANSLUTNING? ansök genom att: 

1. Skicka in din ansökan via www.fiberilanghem.se/bli-medlem.  
2. Betala den faktura som du får hemskickad efter någon/några veckor avseende insats och medlemsavgift. 
3. Fyll i och skicka in det avtal om anslutning som du får tillsammans med fakturan. 

 
Har du frågor? Kontakta oss! 


