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Byggnationen av fibernätet har gått in i ett nytt skede 

i och med att arbetet påbörjats i Länghems tätort och 

på landsbygden sydöst om Dannike. I tätorten är det 

området runt Ingsvallen som är först ut. En viktig 

uppmaning är att du som fått din fiberslang 

framgrävd till tomten så fort som möjligt behöver 

gräva in den till huset eftersom detta måste vara klart 

innan själva fibern kan blåsas. 

De boende söder om riksväg 27 har fått sina 

inomhusboxar och i detta område pågår svetsning av 

fibernätet samt byggnation av den nod som kommer 

att finnas i Bragnums byagård. Under kommande 

veckor fortsätter förläggningsarbetet i tätorten och i 

Dannike. På landsbygden i Länghems socken pågår 

fiberblåsning i norra delen från Forsa och in mot 

tätorten samt svetsning i området söder om 27:an.  

Förhandlingar om bra gruppavtal 

Under oktober och november har förhandlingar 

inletts för ett gruppavtal för internet, telefoni och tv. 

De tjänsteleverantörer som gett bäst förslag är Boxer 

och Comhem. På baksidan kan du läsa mer om de 

förslag som föreningen arbetar vidare med. 
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Ny faktura för medlemsinsatsen  

Föreningen har hittills klarat av att betala samtliga 

fakturor med de medlemsinsatser som betalats in under 

sommaren och hösten. Som tidigare aviserats skickas nu 

en ny faktura ut till dig som medlem tillsammans med 

detta nyhetsbrev. Fakturan är på 3000 kr och ska betalas 

senast sista december för att föreningen ska kunna betala 

entreprenörens faktura i januari. Har du möjlighet 

får du väldigt gärna betala fakturan så fort som 

möjligt för att stärka föreningens kassa. 

Prognosen för den totala kostnaden är fortfarande: 

Medlemsavgift år 1: ................................ 100 kr 

Total insats (kan fås tillbaka vid t.ex. flytt) .. 17000 kr 

Anslutningsavgift inkl. moms .................... 1800 kr 

Summa ................................................. 18900 kr 

Om arbetet fortsätter i samma hastighet som under 

hösten kommer anslutningsavgiften att faktureras under 

mars månad. 

Allt fler väljer att ansluta sin fastighet och i mitten av 

november har föreningen 500 anmälda anslutningar till 

både föreningar och företag vilket är glädjande. Övertala 

din granne så blir vi fler! 

 

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. 
Efter beslut vid föreningsstämman den 7 maj 2015 
har arbetet med att bygga ett fibernät påbörjats. 
Målet är att fibernätet ska vara färdigt under våren 
2016. 

Foto och montage: Inger Carlsson 
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Gruppavtal för tjänster 

Föreningen förhandlar om ett gruppavtal för tjänsterna internet, telefoni och TV. De företag som lämnat de bästa 

förslagen har varit Comhem och Boxer. Under slutet av året fortsätter förhandlingarna för att spetsa förslagen 

ytterligare. Comhem har erbjudit 100/10 Mbit/s med trådlös router, fast telefoni samt 18 fasta kanaler (de 

vanligaste kanalerna, SVT i både vanlig och HD) för 299 kr/månad. Boxer har erbjudit 100/10 Mbit/s med trådlös 

router, fast telefoni med nummerpresentatör, hemligt nummer och nummerspärr, 15 kanaler varav 8 stycken valfria 

som går att byta en gång per månad samt digitalbox för 349 kr/månad. Båda företagen erbjuder också möjligheter till 

uppgraderingar av abonnemanget avseende både TV och internet. När förhandlingarna är färdiga kommer det 

gällande förslaget att presenteras för dig som medlem. Då är det viktigt att du tar ställning till du vill ansluta dig till 

gruppavtalet eller själv väljer tjänster via www.byalagsportalen.se/serviceguide/. 

Instruktioner för det fortsatta arbetet på egen tomt och i egen fastighet på hemsidan 

Om du behöver instruktioner för det fortsatta arbetet på egen tomt och i egen fastighet hittar du dessa på hemsidan 

under rubriken ”Information om och instruktioner för anslutning” i menyn högst upp på hemsidan. Du som medlem 

ansvarar själv för att gräva ner fiberslangen på din egen tomt (läs gräsmatta), borra hål i fasaden samt ansluta 

inomhusboxen som placeras på insidan av fastigheten. För att arbetet ska löpa på är det viktigt att du så fort som 

möjligt gräver ner fiberslangen på din tomt när SLL grävt fram och lämnat till din tomslang. 

Kontakta gärna områdesansvariga 

Har du frågor om vilka förberedelser du behöver göra eller något annat är du välkommen att kontakta någon av oss. 

Dannike, del av Forsa, Jättebo, Berg, Bäck, Rydet, Skeabo och 
Boanäs 

Peter Andersson 0705-83 43 45 
 

Forsa, Torpa, Fägerhult, Porten, Torsö, Borganäs, 
Hjortatorpet, Långsjövik 

Per Johansson   
Johan Lindqvist 

0706-57 68 25 
0706-21 33 50 

Ingestorp, Tingarör och in mot Länghems tätort Bosse Carlsson 0702-84 25 06 
Hofnäs, Ömmesala, Enet, Håcksnäs Stugby Ulf Andersson   

Lars-Ingmar Martinsson  
0705-34 25 33 
0705-88 48 47 

Bragnum, Givarp, Broaslätt, Grälåsa, Holm, Varred Lars-Erik Enoksson, 
Gösta Singstrand  

0708-64 44 07 
0325-410 69 

Länghems Tätort Kjell-Åke Lundberg  
Ralph Algotsson 
Dennis Engström  

0325-404 74  
0739-83 82 33 
dennis@langhemskok.se 

 

HAR du inte ANMÄLT DIG FÖR ANSLUTNING? ansök genom att: 

1. Skicka in din ansökan via www.fiberilanghem.se/bli-medlem.  
2. Betala den faktura som du får hemskickad efter någon/några veckor avseende insats och medlemsavgift. 
3. Fyll i och skicka in det avtal om anslutning som du får tillsammans med fakturan. 

 
Har du frågor? Kontakta oss! 


