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Viktiga Bidrag, projektering och Medlemmar 

1

Två viktiga bidrag för fiber i Länghem har 

offentliggjorts sedan förra nyhetsbrevet: fortsatt 

statligt stöd för utbyggnad av fibernätverk på 

landsbygden och 100 000 kr i stöd från Stiftelsen 

Sparbanken Tranemo till fiberarbetet. Bidragen 

gör att arbetet nu går vidare med projektering och 

arbete för att göra i ordning den ansökan om 

bidrag som ska skickas in till Länsstyrelsen.  

Medlemsrekryteringen fortsätter mot målet att nå 

350 medlemmar på landsbygden och i samhället. 

Arbetet i samhället har kommit igång på allvar 

med en engagerad arbetsgrupp. Just nu är vi 131 

medlemmar. Nås målet om 350 medlemmar är 

den preliminära kostnaden för en anslutning ca 16 

000 kr. Vid 200 medlemmar är motsvarande 

kostnad ca 21 000 per anslutning. Vi behöver 

således hjälpas åt att bli fler medlemmar!   
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En bredbandsanslutning ger ungefär följande priser: 

• 100/10 Mbit bredband: ca 275 kr/månad 
• Telefoni 29 kr – 59 kr/månad 
• TV – samma priser som parabol idag 
• Nätavgift till föreningen – ca 70 kr/ månad 

Som räkneexempel erbjuder Telia idag i Ingestorp 

följande för 438 kr/månad: 

• 8/1 Mbit bredband:  
• Telefoni 
• TV (fler än 7 kanaler: +229 kr/månad) 

Även om du blir medlem i föreningen, visar ditt 

intresse för en anslutning eller engagerar dig i arbetet 

har du inte förbundit dig för något. Det är först när 

avtalet om anslutning skrivs som du binder dig. När 

avtalet ska skrivas kommer vi också att ha en bättre 

bild av kostnaden. Du riskerar således inget med ett 

medlemskap, men får kontinuerlig information om 

arbetet och dessutom möjligheten att påverka arbete. 

Länghem Landsbygd Fiber 

Länghem Landsbygd Fiber är en 
fristående ekonomisk förening 
för att anlägga och driva ett 
fibernätverk på landsbygden 
runt Länghem. Föreningens 
styrelse består av boende på 
landsbygden runt Länghem. 
Föreningen har som mål att 
påbörja grävarbete under våren 
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! 

fiber ger dig:  

• Bredband, telefon och TV 

• Hög datahastighet 

• Möjlighet att utveckla nätverket med ny teknik i framtiden 
 

Fiber Behövs för att:   

• Vi använder fler apparater idag än för 3-5 år sedan t.ex. surfplatta, smarta 

telefoner, smart TV och musikspelare. 

• Fler av våra apparater behöver tillgång till internet samtidigt. 

• Framtida tjänster för företag, sjukvård, utbildning och kommunikation 

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 är det dags att betala in medlemsavgiften om 100 kr för 2014. Under maj/juni kommer 
alla medlemmar att erhålla en faktura på medlemsavgiften och den första delen av insatsen. 

Har du frågor? Kontakta gärna någon nedan: 
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Lars-Erik Enoksson, ordförande  0708-64 44 07 
Johan Lindqvist  0706-21 33 50 
Lars Hedegård, kassör  0702-67 67 37  
Bosse Carlsson  0702-84 25 06 
Gösta Singstrand, sekreterare  0325-41 06 9 
Lars-Ingemar Martinsson  0705-88 48 47  
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Ulf Andersson  0705-34 25 33 
Per Johansson  0706-57 68 25 
Göran Schelin  0703-53 80 26 
Daniel Persson  daniel@vestrojakt.se 
Dennis Engström dennis@langhemskok.se  
Jan Hagberg allatiderskille@hotmail.com 
Fredrik Rubne  fredrik.rubne@mq.se 

Ett medlemskap innebär inte att du är bunden  

Som medlem bestämmer du dig när det är dags att skriva avtal om anslutning till fibernätverket om du vill: 

• Ansluta fastigheten men inte välja några tjänster, dvs. dra in fiber i fastigheten, men välja tjänster senare 

• Ansluta fastigheten och välja en eller flera tjänster inom t.ex. telefon, bredband eller TV 

• Inte ansluta din fastighet alls, men vill du senare göra det kommer det att vara mycket dyrare. 

På www.fiberilanghem.se finns fiberkartan där du ser de fastigheter som anmält intresse och blivit medlemmar.  


