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Driftstörningar dannike 

Nu kan vi med lättnad äntligen konstatera att de driftstörningar som under en längre tid påverkat 

flertalet medlemmar i Dannike är avklarade. I slutet av 2018 fick IP-Only in ett larm från noden i 

Dannike. Från december 2018 till februari i år pågick en intensiv period av felsökning, utredning och 

telefonmöten med IP-Only för att kunna lösa problemet. Från föreningens sida har vi jobbat hårt med 

att tillsammans med IP-Only försöka lösa problemet så fort som möjligt. Tyvärr drog det ut på tiden 

och vi har i efterhand haft möten med IP-Only för att arbeta på att lösa denna typ av problem 

snabbare. Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram rutiner för att lösa problem så snabbt det går. Vi 

beklagar att problemet drog ut på tiden och kommer att göra vad vi kan för att förhindra detta. Om 

du har problem med din tjänst, kontakta alltid din tjänsteleverantör. 

 

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. 

Foto och montage: Inger Carlsson 

FöRENINGSSTÄMMA 

Länghem Landsbygd fiber ekonomisk förening kallar medlemmar till föreningsstämma. 

Tisdagen 23 april kl 19.00 

Plats: Församlingshemmet i Länghem 

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

Vid stämman följs stadgeenliga ärenden. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. 
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Har du frågor?  
Kontakta oss! 

Länghem Landsbygd Fiber ekonomisk förening 

www.fiberilanghem.se info@fiberilanghem.se 

Organisationsnummer: 769626-0426 - Publicerad 2019-03-13 

Förtätning - Intresserad av Fiber? 

 

Föreningen har under 2018 flaggat för kommande förtätningsarbete där vi erbjuder anslutningar till de 

som inte valde att ansluta fastigheten när projektet var i gång. I början av hösten 2018 påbörjades och 

färdigställdes två nya anslutningar och nu inom kort väntas ytterligare några nyanslutningar påbörjas. 

Det är därmed hög tid för dig som är intresserad av fiber till din fastighet att anmäla intresse till 

föreningen snarast. Bor du inom föreningens verksamhetsområde men saknar fiber, skicka då din 

intresseanmälan till Lars-Erik Enoksson, lars-erik@gralasa.se alt. ring på telefon 070-864 44 07.  

 

 

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.   
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