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Nu kör vi äntligen igång byggande av fiber i föreningens område. 

Momsfrågan är inte längre något hinder.  

 

Här följer lite information om  

1. Momssituationen  

2. Projektering av fibernätet 

3. Tidplan  

4. Fastighetsavtal, markavtal och insats 

5. Kreabs elledningar? 

Ytterligare information finns tillgänglig i protokollet från senaste styrelsemötet. 

 

1. Momssituationen 

Skattemyndigheten centralt kom den 23 maj ut med ett ställningstagande angående hantering 

av moms vid bredbandsutbyggnad. Där listar man upp vilka förutsättningar som skall gälla 

och beskriver också ett antal modeller som kan användas vid utbyggnad av lokala nät och 

vilka skatteregler som gäller för de olika modellerna. 

Det är inte helt glasklart hur man skall tolka modellerna, men modell ”4.6.5 Upplåtelse av nät 

till medlemmarna – mot ersättning” stämmer ganska bra med hur vi i vår förening tänker 

hantera affärerna med medlemmar och andra intressenter. 

Vi har stämt av detta med Coompanion i Växjö och de tycker att allt ser ok ut nu. 

Vi har också efter visst tjat fått ett svar (via mail) från skattekontoret i Västervik om att de nu 

inte ser några hinder för oss att hantera momsen som vi tänkt oss från början. Det var de som i 

december förra året gav oss ett negativt besked. 

 

2. Projektering av fibernätet 

Projekteringen startades upp för några veckor sedan av Peab och Karlshamn Energi. Den skall 

vara klar 2012-06-10. 

Sedan återstår att samprojektera grävning av Kreabs elledningar, samt nergrävning av 

elledningar för befintligt gatlyse i Pieboda och Långeboda. Vi kommer att träffa Kreab och 

Karlshamns kommun den 12 juni för att gå igenom detaljerna kring detta. 

 

När projekteringen är klar kommer vi att påbörja en förhandlingsrunda med de två återstående 

gräventreprenörerna. Målet är att avtalet med dem skall vara klar innan semestrarna börjar. 

 

3. Tidplan 

Följande jobbar vi efter just nu 

 Projekteringen klar under juni månad. 

 Avtal med gräventreprenör klart i mitten på juli. 

 Grävning påbörjas under september. 

 Fibernätet i drift före årsskiftet. 

 

4.  Fastighetsavtal, markavtal och insats 

Under de kommande två veckorna kommer ni att kontaktas av bya-ansvarig för att skriva på 

den nya versionen av fastighetsavtalet. 
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För berörda kommer även ett markavtal att behöva skrivas på. Detta för att formellt ha 

tillåtelse att gräva på aktuella fastigheter. 

OBS: Tillsammans med fastighetsavtalet måste vi ha en karta eller beskrivning på något 

sätt var till tomtgränsen föreningen skall gräva. När grävningen från föreningen påbörjas 

måste den egna grävningen vara klar, annars har entreprenören inte möjlighet att lägga ner 

kabelrör ända fram till huset. 

Som sagts innan så ombesörjer ju varje fastighetsägare grävning på egen tomt. Detta kan ju 

göras på olika sätt. Exempelvis att man gräver själv, anlitar någon grävare man känner till, 

eller anlitar den entreprenör som gräver åt föreningen. 

 

Är ni fortfarande osäkra på var i huset fibern skall dras in och behöver rådgivning kring detta, 

så finns möjlighet att få hjälp av Lindbergs El. Kontakta i så fall Simon Gustafsson ( tel 0733 

395992 el. 0705 123276) 

 

Efter att avtalen är påskrivna kommer en faktura på den första delen av insatsen att skickas ut. 

Beloppet på denna är satt till 8000:-. 

 

5.  Kreabs elledningar 

Några har frågat efter vilka luftledningar som är aktuella att gräva ner. Här kommer en kort beskrivning 

av vilka som Kreab har för avsikt att gräva ner. Tillsvidare är de endast preliminära, eftersom vi inte 

skrivit på något avtal med Kreab ännu. 

1. Kullemåla, Från Nygrens och söderut (gamla vägen).  

2. Kullemåla, Luftledning till Emma och Göran. 

3. Långeboda, mellan idrottsplatsen och Kabos bostäder 

4. Bengtsboda, Från transformatorn och bort till Rune Bengtsson och vidare bort till 

Gunnar. 

5. Bengtsboda, Luftledning ner till Henningsson.  

6. Bengtsboda, Luftledning förbi Jörgen Johansson 

7. Ekeryd, Luftledning till Mats, Maj-lis, Morgan och Gerd 

8. Ekeryd, Luftledning från Jessika och bort till Rolf. 

9. Pieboda, Till Anders Nilsson och Stefan Algotsson 

10. Pieboda, Till Pia Ekenskog 

11. Pieboda, Till Ingrid Algotsson 

12. Pieboda, längs den gamla vägen. Mellan Bengt-Görans och Arvids. 

 

 

 

Hälsningar från styrelsen. 


