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Fiber till företag i Länghem 
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Länghem landsbygd fiber erbjuder även företag 

inom Länghem med omnejd att ansluta sig till det 

kommande fibernätverket. Eftersom olika företag 

har olika behov av uppkoppling och tjänster är 

föreningens tanke att skräddarsy en lösning som 

passar respektive företag som vill ansluta sig. 

Ett företag som är intresserad av en uppkoppling 

bör därför höra av sig till föreningen för att 

diskutera lämpligt anslutningsalternativ samt 

eventuellt få en offert. Offerten tas fram i 

samarbete med föreningens 

kommunikationsoperatör IP-Only 

(http://www.ip-only.se).  På andra sidan av detta 

informationsbrev finns fyra exempel på 

anslutningsalternativ. 
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Kostnad 

Kostnaden för att ansluta ett företag är beroende på 

vilken typ av anslutning och avtal som företaget och 

föreningen tecknar. Det innebär att kostnaden blir 

individuell för varje företag. Offerten kommer att 

beräknas på faktiska kostnader för grävning, 

installation osv, men som lägst kommer offerten 

motsvara anslutningskostnaden för en medlem inkl. 

skatt och moms. 

Service och underhåll 

När fibernätverket är anlagt kommer fiberföreningen 

erbjuda service och underhåll på nätverket beroende 

på vilket avtal som föreningen och företaget har. 

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

Erik på 0708-64 44 07 om du är intresserad.  

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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Välbesökt extrastämma! 
Den artonde februari genomfördes en mycket välbesökt extrastämma på Rådde gård. 
Antalet medlemmar och intresserade översteg vida förhoppningarna. Både korv och kaffe 
gick åt samtidigt som viktiga frågor diskuterades. När protokollet är underskrivet hittar 
du det på hemsidan: http://www.fiberilanghem.se.  

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 2015-03-31 

Anslutningsmöjligheter för företag 

Tänkbara anslutningsmöjligheter för ett företag i Länghem kan vara: 

1. En enskild firma, ett lantbruk eller ett litet företag som bedrivs från hemmet ansluter sig enklast genom 

en ”vanlig” fastighetsanslutning. Hastighet och kapacitet avgörs av vilket avtal som skrivs med 

tjänsteleverantören. I detta fall är det privatpersonen i firman eller lantbruket som är medlem i 

föreningen och står för avtalet om anslutning. 

2. Ett företag som äger eller arrenderar en fastighet kan bli medlem i föreningen och erhålla en ”vanlig” 

anslutning. Insatsen som företaget betalar till föreningen blir en tillgång i balansräkningen medan 

anslutningsavgiften blir en kostnad. Ett avtal om tjänster tecknas sedan med föreningens 

kommunikationsoperatör IP-Only. 

3. Ett företag med egen lokal och behov av egen anslutning kan få en egen anslutning och anpassad 

kapacitet. Företaget blir inte medlem i föreningen utan blir en kund. Företaget får en offert från 

fiberföreningen på kostnaden för anslutning utifrån företagets fysiska placering (dvs. kostnaden för bl.a. 

entreprenadarbeten, utrustning och inkoppling) och det önskade behovet av kapacitet (t.ex. hur många 

fiberpar som behövs, hastighet, tjänster). 

4. Ett företag med egen lokal och egen/egna leverantör/leverantörer av bredbandstjänster kan få en offert 

från föreningen på kostnaden för anslutning och hyra av svartfiber. Även i detta alternativ blir företag 

kund och inte medlem i föreningen. I detta alternativ står föreningen för infrastrukturen medan 

företaget själv ordnar avtal om tjänster osv. med sin/sina leverantörer. Efter installation betalar 

företaget hyra för svartfibern till föreningen och ev. service/underhåll. 
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