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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

Kallelse till föreningsstämma 7/5-2015 19:00
Den sjunde maj klockan 19:00 bjuder föreningen
in till föreningsstämma på Rådde gård. Stämman
föreslås bland annat fatta beslut om föreningen ska
genomföra en delbyggnation av fibernätverket i
Givarp under juni samt byggnationsstart till
hösten. En presentation av en första ekonomisk
kalkyl över projektet efter genomförd upphandling
av entreprenadarbetet och av den upphandlade
kommunikationsoperatören IP-Only
(http://www.ip-only.se) kommer också att göras.

Tecknande av anslutningsavtal
Beslutar föreningsstämman om byggnation under
hösten 2015 kommer anslutningsavtal att skrivas med
de medlemmar som vill ansluta sin fastighet eller sina
fastigheter. Det är när anslutningsavtalet är skrivet
som du som medlem förbundit dig till en anslutning.
De två alternativ som kommer att finnas är
anslutning med inkoppling eller enbart
framdragning. Kostnaden för dessa anslutningar i
form av anslutningsavgift och insats kommer att vara

Handlingar inför mötet kommer att läggas ut på

densamma eftersom all utrustning som ingår i priset

hemsidan för den som är intresserad. Har du en

kommer att monteras i bägge alternativen. Det som

egen fråga som du vill att stämman behandlar är du

skiljer dem åt är att i den första kopplas fastigheten

välkommen att höra av dig till styrelsen senast 30

upp mot nätet. Medlemmen kan därmed teckna

april 2015 via info@fiberilanghem.se.

abonnemang för de tjänster som önskas. En anslutning
utan inkoppling innebär ingen inkoppling och inga
tjänster, men därmed inte heller någon kostnad
förutom medlemskapet efter att anslutningsavgift och
insats betalts.
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Välbesökt extrastämma!

Foto: Ulf Nyberg

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. Protokollet hittar du på hemsidan:
http://www.fiberilanghem.se.

Förhöjd avgift vid sen anslutning innan byggnation
Vid den extra föreningsstämman i februari beslutades det om en extra avgift för den som väljer att ansluta sig
sent till föreningen, men inte så sent att byggnationen i området är genomförd. Den extra avgiften är till för att
täcka de extra kostnader som en tillkommande sen anslutning innebär, t.ex. omprojektering, tillkommande
arbete och transporter.

Offert vid anslutning efter genomförd byggnation
Vill en fastighetsägare ansluta sin fastighet efter det att byggnationen av fibernätverket är genomförd i det
aktuella området täcker inte den extra avgiften de kostnader som föreningen får. Föreningen kommer att vid ett
sådant tillfälle tillämpa självkostnadsprincipen med ett lägsta pris i nivå med insats och anslutningsavgift. Detta
innebär att en offert för den aktuella anslutningen kommer att tas fram som täcker kostnader för transporter av
material och maskiner, material, grävning/schaktning, fiberblåsning och inkoppling. Totalkostnaden beror i
slutänden således till stor del på var fastigheten är belägen och hur mycket grävning/schaktning som behöver
göras. I andra fiberföreningar har en sådan tillkommande fiberanslutning kostat mellan 30 000 och 75 000 kr.

Enbart medlem – dags att bestämma dig!
Om du enbart är medlem i föreningen är det snart 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.
Efter ett beslut om byggstart kommer du att få en fråga om hur du vill göra från föreningen. Hör av dig till
info@fiberilanghem.se om det är något du undrar över innan dess.

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!
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