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Vad jobbar föreningen med idag? 

Föreningens arbete fortsätter även nu när projektet närmar sitt slut. Arbetet med att skicka in underlag för 

bidragsutbetalning fortsätter och föreningen väntar på beslut för delutbetalning nr 2. Under sommaren och 

hösten har arbetet med att erbjuda medlemmar gruppavtal hos Comhem avslutats och tyvärr har detta 

arbete varit kantat av en del bekymmer. Vi beklagar de bekymmer som har uppstått och har ni fortsatta 

problem så kontakta då föreningen eller tjänsteleverantören. Ni hittar information om felanmälan längre 

ner i detta nyhetsbrev. Under hösten har även GPS-inmätning av nätet utförts och detta är nu färdigställt. 

Vi kommer att ta beslut om ledningsrätt inom kort. Glöm inte att anmäla eventuellt grävarbete på egen 

tomt via ledningskollen.se, då undviker du eventuella avgrävningar av fiberkabel.      

 

Nya anslutningar  

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. Bor 

du inom föreningens verksamhetsområde men saknar fiber, skicka då din intresseanmälan till Lars-Erik 

Enoksson, lars-erik@gralasa.se alternativt ring på telefon 070-864 44 07. Det finns ännu ingen tidsplan 

framtagen på förtätningsarbetet men arbetet kommer att starta när tillräckligt många visat sitt intresse, vår 

förhoppning är att det kommer ske någon gång under våren 2018.  

 

  

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 och 
Dannike med omnejd. Efter beslut vid föreningsstämman 
den 7 maj 2015 har arbetet med att bygga ett fibernät 
snart slutförts. 
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Vilande anslutning?  

Av föreningens 525 medlemmar har i dagsläget ca 458 en aktiv tjänst. Resterande medlemmar har en så 

kallad vilande anslutning, dvs. man utnyttjar inte någon fibertjänst och betalar inte heller någon nätavgift till 

föreningen. I samband med att man aktiverar sin tjänst och därmed övergår från vilande till aktiv anslutning 

så är det viktigt att föreningen får kännedom om detta, kontakta föreningen via mail, info@fiberilanghem.se 

alternativt prata med någon i föreningen styrelse. Föreningen måste få kännedom om aktiveringen för att 

kunna fakturera anslutningsavgift samt nätavgift utan att behöva göra det retroaktivt i efterhand.   

 

Viktigt vid försäljning samt köp av fastighet 

Vid försäljning och köp av fastighet som är ansluten till det fibernät som Länghem Landsbygd Fiber ek. 

förening äger och driver så måste alltid ett överlåtelseavtal upprättas mellan köpare och säljare där säljaren 

överlåter sin medlemsandel i föreningen. Köparen av fastigheten måste ansöka om medlemskap i föreningen 

samt lämna in en kopia av överlåtelsen till föreningen. Utförlig information kring överlåtelse samt blanketter 

finns på föreningens hemsida, fiberilanghem.se.   

 

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. Observera att föreningen inte svarar på frågor som rör specifika tjänster. 

E-postadress för felanmälan: fel@fiberilanghem.se  

 

Har du frågor? Kontakta oss! 


