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Arbetsgrupper behöver bemannas 

1

Under våren går arbetet för ett fibernät i Länghem 

in i ett intensivare skede där upphandlingar ska 

genomföras, avtal skrivas med medlemmar och 

byggnationen förhoppningsvis påbörjas efter 

sommaren. För att klara arbetet behöver fler 

medlemmar bidra till arbetet under motto: ”hellre 

fler som gör lite än få som gör mycket!” De 

arbetsuppgifter som behöver göras syns till höger. 

Två milstolpar i arbetet har passerats under 

inledningen av 2015. En upphandling av 

kommunikationsoperatör (det företag som 

kommer att se till att signalerna fungerar i nätet) 

är utlagd och antalet medlemmar har passerat 300! 

Nu går vi in mot slutspurten gällande 

medlemsrekryteringen för när byggnationen 

startar blir det både krångligare och dyrare att 

hänga med!  
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Arbetsuppgifter som du kan hjälpa till med 

• Medlemsrekrytering – för alla som känner någon 

som inte redan gått med, både tätort & landsbygd. 

• Områdesansvar – Vara kontaktperson för ett 

delområde (en by eller en gata). Samla in & sprida 

information till/från dina grannar. Förbereda 

byggnationen i ditt område. 

• Entreprenad och byggnation – bidra till att planera, 

leda och följa upp det arbete som våra kommande 

entreprenörer ska genomföra. 

• Ekonomi för dig med erfarenheter av arbete med 

kalkylering och finansiering. 

• Avtal – Hjälpa till så att de avtal som behövs, t.ex. 

med Trafikverket, kommunen och fastighetsägare, 

skrivs.  

Hör av dig till info@fiberilanghem.se eller ring Lars-

Erik på 0708-64 44 07 för att hjälpa till. Du behövs!  

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. 
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Nu är vi 300! 
Fira med oss på föreningen 
facebooksida: 
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 2015 om 100 kr till föreningens bankgiro 161-9014.  
 

Har du frågor? Kontakta oss! 

Länghem Landsbygd Fiber ekonomisk förening 
www.fiberilanghem.se info@fiberilanghem.se 
Organisationsnummer: 769626-0426 
Publicerad 2015-02-01 

Kallelse till extra föreningsstämma 

Du som är eller vill bli medlem i föreningen kallas till en extra föreningsstämma torsdag den 19 februari 

2015 klockan 19:00, Rådde gård. På dagordningen står beslut om: 

• Ökat arbete med målet att börja bygga fibernätet efter sommaren. 

• Tidpunkt för inbetalning av första medlemsinsats.  

• Samarbete med Tranemo kommun för fiber till O-ringens etapp i Givarp och därmed också fiber till 

Givarp. 

• Sista dag för medlemsansökan innan extra administrativ avgift tillkommer pga. revidering av 

byggnationsplaner. 

• Revidering av stadgarna medlemsavgiftens storlek, medlemsinsats mm.  

Handlingar kommer att publiceras på www.fiberilanghem.se framöver så välkommen att göra din röst hörd! 

O-ringen i GIVARP ger OSS FIBER  

En av etapperna i sommarens orienteringstävling, O-ringen, kommer att 

genomföras i Givarp. Tranemo kommun ansvarar för att ordna fiber till 

tävlingen och har föreslagit ett samarbete för att lösa detta. Tanken är att dra 

fram fiber till tävlingen och samtidigt gräva ner fiber till medlemmarna i 

området. Styrelsen föreslår att arbetet finansieras genom en första 

medlemsinsats och att den extra föreningsstämman (se nedan) beslutar om 

föreningen ska samarbeta med kommunen och genomföra byggnationen. 


