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FöRENINGSSTÄMMA 
Länghem landsbygd fiber ek. för. kallar medlemmar till föreningsstämma.  

Tisdagen 4 april kl 19.00  

Plats: Rådde Gård i Länghem  

Handlingar inför föreningsstämman kommer att publiceras på hemsidan allteftersom de är färdiga.  

På stämman skall bland annat beslut om tidigare stadgeändringar fastställas.   

På stämman kommer föreningen bjuda på kaffe och smörgås. 

 

Förtätning 
Föreningens arbete med att bygga ett fibernät har nu nått sitt slut. Föreningen kommer att påbörja arbete 

med att erbjuda anslutningar till de som inte valde att ansluta fastigheten när projektet var i gång. Insamling 

av intresserade pågår och kommer att sammanställas. När tillräckligt många är intresserade kommer det att 

erbjudas offerter till de som vill ansluta sin fastighet. Är du boende i Länghem/Dannike och bor inom 

föreningens verksamhetsområde men saknar fiber, skicka då din intresseanmälan till 

info@fiberilanghem.se. Det finns ännu ingen tidsplan framtagen på förtätningsarbetet men arbetet 

kommer att starta när tillräckligt många visat sitt intresse. 

 

  

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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Fakturering 

Föreningen skickar kvartalsvis ut fakturor till medlemmar som har en aktiv tjänst. För att minimera 

föreningens kostnader kommer fortsättningsvis en fakturaavgift på 10 kr tillkomma för medlemmar som 

önskar faktura via vanlig post. För att undvika denna avgift kan man gå in och anmäla e-faktura via sin 

internetbank. 

 

 

Har du ändrat adressuppgifter? 

Det är viktigt att föreningen har rätt kontaktuppgifter till medlemmarna. Om du har ändrat uppgifter så är 

det viktigt att du meddelar detta till föreningen. Meddela dina nya uppgifter till info@fiberilanghem.se 

 

 

Felanmälan av fiberanslutning 

Om du har problem med din fiberanslutning skall du alltid felanmäla till din tjänsteleverantör. Har du inte 

valt någon leverantör än men har problem med att välja tjänster så kan du göra en felanmälan till föreningen 

på nedan uppgifter. Observerat att föreningen inte svarar på frågor som rör specifika tjänster. 

E-postadress för felanmälan: fel@fiberilanghem.se  

Telefonnumret för felanmälan: 0768-08 54 80 

  

Har du frågor? Kontakta oss! 

Arbete pågår för att åtgärda problem och störning som medlemmar med gruppavtalet 
upplever 

Styrelsen och leverantören av gruppavtalet Boxer (numera Comhem eftersom Comhem köpt upp Boxer) är 

medvetna om de problem och störningar som flertalet medlemmar anslutna till gruppavtalet upplever. 

Tillsammans arbetar styrelsen och leverantören aktivt för att finna en lösning på problemen och 

störningarna. Självklart är de upplevda problemen inte acceptabla och styrelsen gör därför allt vi kan för att 

finna en bra lösning.  


