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Länghem landsbygd fiber ek. för kallar medlemmar 

till föreningsstämma samt bjuder in till invigning av 

föreningens optiska fibernät lördagen den 18 juni. 

Platsen är Hofsnäs herrgård. För att göra 

föreningsstämman och invigningen oberoende av 

vädrets makter kommer föreningen att ombesörja 

festivaltält. 

Föreningsstämman genomförs klockan 14:00 och 

invigningen cirka 15:00. Efter invigningen erbjuds 

möjligheten att äta en gemensam middag i form av 

en smaktallrik på lokala råvaror från herrgården till 

ett pris av 100 kr inkl. moms exklusive dryck. 

Möjlighet kommer att finnas att köpa 

lokalproducerat öl och vin från herrgården för den 

som så önskar. För att kunna planera arrangemanget 

behöver du som vill delta anmäla dig via hemsidan 

senast den 30 maj 2016. 

Handlingar inför föreningsstämman kommer att 

publiceras på hemsidan allteftersom de är färdiga. 

Faktura för anslutningsavgiften 

Eftersom fibernätet börjar bli färdigt medföljer en 
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faktura för anslutningsavgiften med detta utskick. 

Anslutningsavgiften är 1800 kr inklusive moms för en 

full anslutning. För att föreningen ska kunna 

betala entreprenörernas fakturor får du som har 

möjlighet väldigt gärna betala fakturan så fort 

som möjligt. Anslutningsavgiften ska betalas till 

föreningen när en anslutning tas i bruk. Har du en 

vilande anslutning får du således inte någon faktura nu, 

utan du betalar avgiften när anslutningen aktiveras.  

Beviljat bidrag och driftsättning 

I slutet av april beviljade Länsstyrelsen föreningens 

ansökan om bidrag till fibernätet på landsbygden. 

Beskedet är mycket glädjande och stärker föreningens 

ekonomi ordentligt. 

Under vecka 20 startar driftsättningen av fibernätet med 

området väster om våg 27. Driftsättningen sker område 

för område och kommer att ta ett antal veckor. Mer 

information om driftsättningen publiceras kontinuerligt 

på hemsidan.  

 

 

  

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 snart slutförts. 

Foto och montage: Inger Carlsson 
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Mer om driftsättningen 

Under pågående driftsättning så kommer WAN-lampan att tändas upp på inomhusboxen om den är inkopplad till 

fibernätet. När WAN-lampan lyser kontinuerligt på inomhusboxen är fibern inkopplad. Det kan dröja ytterligare 

någon dag innan du kan beställa tjänster. Gör ingen felanmälan av utrustningen förrän föreningen har lagt ut på 

hemsidan att ditt område är färdigt. Det kan dröja ytterligare någon vecka innan det är helt driftsatt i dessa områden. 

Om att välja tjänster, gruppavtal och vilande anslutning  

Har du anmält att du själv vill välja dina tjänster och abonnemang från Byalagsportalen gör du den dag du första 

gången kopplar in din dator till inomhusboxen och din fiberanslutning är igång. När du anslutit din dator kommer du 

att automatiskt slussas till http://www.byalagsportalen.se där du gör ditt/dina val. 

Har du valt gruppavtal kommer du att få information och utrustning som ingår hemskickad när tjänsten är aktiverad. 

Faktura för medlemskap samt eventuell nätavgift och månadskostnad för gruppavtalets tjänster kommer att faktureras 

kvartalsvis i förskott. För att minska på föreningens kostnader kommer dessa fakturor att skickas ut via e-post. 

Önskar du faktura via vanlig post går det bra, men då tillkommer en fakturaavgift. Meddela via 

info@fiberilanghem.se om du önskar faktura via vanlig post snarast.    

Har du valt vilande anslutning behöver du inte göra något mer just nu. Vill du framöver aktivera din anslutning 

kopplar du in en dator till inomhusboxen när den är ansluten till fibernätet och väljer sedan de tjänster du önskar från 

http://www.byalagsportalen.se. Du kommer att automtiskt bli dirigerad dit när du kopplar in din dator. Föreningen 

blir därefter underrättat om att du aktiverat din anslutning och du får då en faktura på anslutningsavgiften. 

Felanmälan i samband med att fibernätet driftsätts 

I samband med att fibernätet driftsätts kommer föreningen att ha en funktion för felanmälan som bemannas av Johan 

Lindqvist i styrelsen. Felanmälan av din anslutning eller ditt fibermodem kan göras först när ditt 

område klarrapporterats på hemsidan. Kontrollera därför på hemsidan (http://www.fiberilanghem.se) så att 

ditt område finns med bland de områden som är driftsatta och klara innan du gör din felanmälan. Information om de 

första färdiga områdena är beräknad att läggas ut från och med vecka 21. Vid felanmälan måste du ange namn och 

adress samt telefonnummer för den som är kontaktperson för fastigheten där utrustningen är monterad. Gör ingen 

felanmälan om inte ditt fibermodem är monterat på väggen.  

E-postadress för felanmälan: fel@fiberilanghem.se  

Telefonnumret för felanmälan: 0760-85 480 

 

Har du frågor? Kontakta oss! 


