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Anslutningsavtal och första insats 
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Vid föreningsstämman togs beslutet att 

byggnationen nu ska starta i Givarp. Som 

medlem är det därför dags att skriva avtal om 

fiberanslutning om du vill ansluta din fastighet. 

Detta nyhetsbrev och blankett för 

anslutningsavtal går ut till alla medlemmar, 

även de som anmält sig som enbart medlem, för 

att alla ska ha möjlighet att ansluta sin fastighet. 

Om du enbart är medlem i föreningen är det dags 

att bestämma sig för om du önskar en anslutning 

eller ej. Ett medlemskap innebär inte per 

automatik en anslutning utan du måste skriva ett 

anslutningsavtal för detta. Den totala kostnaden 

för byggnationen kommer att visa sig först när allt 

är färdig eftersom vi i dagsläget inte vet hur många 

och vilka som kommer att ansluta sig. Det som 

däremot är bestämt är att totala insatsen och 

anslutningsavgift inte ska överstiga 18 900 

kr. Hamnar totalkostnaden högre kommer 

föreningen att finansiera detta på annat sätt, t.ex. 

genom lån, som sedan betalas av med hjälp av de 
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avgifter som föreningen tar in.  

På baksidan finns svar på flera vanliga frågorna. Hittar 

du inte svaren du behöver kan du kika på/e-posta: 

www.fiberilanghem.se eller info@fiberilanghem.se. 

Tecknande av anslutningsavtal 

Bifogat i detta brev finns två anslutningsavtal. Vill du 

teckna dig för anslutning fyller du i bägge avtalen, 

skriver under dem och skickar in båda till: Länghem 

landsbygd fiber ek. för. c/o Gösta Singstrand, 

Bragnum Björkhaga, 514 52 Länghem eller 

lämnar dem direkt till någon i styrelsen. Du kommer 

därefter att få tillbaka ett av exemplaren signerat.  

Betalning av första insatsen nu! 

För att föreningen ska kunna betala byggnationen 

behöver du som medlem betala den första insatsen om 

2 500 kr. Har du inte betalt medlemsavgiften för 2015 

om 100 kr ska du även betala denna. Bifogat i detta 

brev finns en faktura för dessa två inbetalningar. Var 

vänlig och använd det OCR-nummer som finns 

angivet på fakturan vid betalning. Har du möjlighet är 

det mycket bra om du kan betala så fort som 

möjligt. 

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 och 
efter ett beslut vid föreningsstämman den 7 maj 
2015 är beslutet taget att föreningen ska börja 
bygga ett fibernät, med start i Givarp. Målet är att 
fibernätet ska vara helt färdigt under hösten 2016. 
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Vanliga frågor inför tecknande av anslutningsavtal 

Fråga: Jag vill ha fiber till huset för framtida anslutning. Nu har jag hört att i priset ingår elektronik som behövs inne i 

huset. Måste jag koppla in den även om jag inte vill använda fibern nu? 

Svar: Alla som har beställt en fiberanslutning, oavsett om det är för framtiden eller ej kommer att få 

en multimediabox. Boxen som behöver monteras på väggen och anslutas till fibernätet. Om du skall 

nyttja tjänsterna via fibernätet behöver den dock anslutas till 230V vägguttag. 

Fråga: I priset ingår inte grävning inne på tomten och håltagning i väggen för anslutning. Kan jag få hjälp med detta? 

Svar: Du kommer att kunna få hjälp med grävning och håltagning via vår entreprenör SLL. Det 

kommer att finnas en länk på vår hemsida, där du ser priset och anmäler att du önskar hjälp.  

Fråga: Jag har min sommarstuga på en tomt som jag arrenderar av kommunen. Måste jag ha tillstånd från kommunen 

för att dra in fiber i stugan?  

Svar: Ja, du behöver ha tillstånd av markägaren innan du gräver på marken. 

Fråga: Vi är två som gemensamt äger vår fastighet. Måste vi båda skriva på anslutningsavtalet? 

Svar: Ja, samtliga fastighetsägare måste skriva under anslutningsavtalet. 

Fråga: Förutom att jag ska ha fiber till mitt bostadshus funderar jag på att dra in fiber i min ladugård där jag har mitt 

kontor. Vad får jag betala för anslutningen i ladugården? 

Svar: Om det är två olika byggnader på samma fastighet blir det en full anslutningskostnad för 

respektive byggnad. På www.fiberilanghem.se finns en bild över olika anslutningsalternativen. Vill 

du istället använda dig av anslutningsalternativ 3 från bilden på hemsidan, d.v.s. du ansluter 

bostadshuset och gräver från anslutningsboxen på bostadshuset till ladugården, blir det en full 

anslutningskostnad för första huset samt ytterligare anslutningsavgift per tillkommande anslutning. 

Fråga: Förutom att jag ska ha fiber till mitt bostadshus funderar jag på att dra fram fiber till ladugården för eventuell 

framtida övernattningslägenhet. Vad får jag betala? Jag vill alltså inte ha ladugården inkopplad nu. 

Svar: Du betalar samma kostnad som ovan, d.v.s. anslutningsalternativ 2 eller 3 men du betalar 

ingen nätavgift eller månadskostnad för underhåll eller tjänster. 

Fråga: Jag vill ansluta fler hus på min fastighet och det är aktuellt med antingen fler insatser eller en högre 

anslutningsavgift. När ska jag betala denna? 

Svar: När anslutningsavtalet är underskrivet och det är klart vilket anslutningsalternativ som du 

väljer kommer du att få en faktura på de ev. extra insatser som ska betalas. Anslutningsavgiften 

betalas när nätet börjar bli färdig och betalas således senare. 


