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Här följer lite information om vad som händer kring vårt fibernät 

1. Tidningsartikel i Sydöstran 

2. Momssituationen, stadgar och avtal 

3. Extra stämma – varför? 

4. Ordinarie årsstämma 

5. Kabos anslutning 

6. Kommunens bidrag 

7. Bankens bidrag 

8. Avtal med Kreab 

9. Bidrag till Bygdegården 

10. Vad händer nu? 

 

1. Tidningsartikel i Sydöstran 

 

Det har förekommit några artiklar i Sydöstran under hösten. I den sista artikeln 2012-12-15 

fanns ett antal fel som vi vill påpeka och förklara. I artikeln står det att allting nu är klart för 

fibernät i Halahult medan fibernätet i Ringamåla är stoppat. Man blandar i artikeln ihop två 

saker. 

Delfinansiering från Länsstyrelsen och PTS (staten) 

Här har både Halahult och Ringamåla blivit beviljade bidrag. Vi fick vårt beviljat i våras 

medan Halahult fick sitt beviljat nu i december. Detta gratulerar naturligtvis även vi Halahult 

till. 

Momshantering 

Vi har ansökt om att bli momsregistrerade, dvs att få lyfta all in o utgående moms. 

Det är detta vi inte har fått beviljat fullt ut. 

Halahult har inte skickat in sin ansökan om momsregistrering ännu. De avvaktar för att se hur 

det går för oss. 

 

2. Momssituationen, stadgar och avtal 

 

Vi skickade in en ansökan om att bli momsregistrerade i juli månad i år. Skatteverket har 

under tiden fram till nu begärt in kompletterande uppgifter ett flertal gånger. Vi har svarat 

ärligt och även tagit hjälp av en LRF-konsult som hjälpt oss med svaren. 

För nån vecka sen blev vi momsregistrerade, men inte fullt ut. Den del som avser kostnaden 

för att gräva ner och sätta igång fibernätet får vi inte lyfta momsen på, vilket innebär att 

kostnaden per fastighet ökar ganska drastiskt. 

Skattemyndigheten anser att det av stadgar och avtal inte framgår tydligt nog att föreningen 

kommer att tillhandahålla en tjänst, i form av ett fibernät, till sina medlemmar. Dessutom 

måste Föreningen ta betalt för denna tjänst av sina medlemmar. 

 

Efter svaret från skattemyndigheten har vi träffat Companion i Växjö. Det är ett företag som 

hjälp ett antal föreningar i Kronoberg med sina fiberfrågor. 

Efter att de tittat igenom våra stadgar och avtal föreslår de att vi ändrar våra stadgar och avtal 

så att det tydligare framgår att vi tillhandahåller en tjänst i form av ett fibernät åt våra 

medlemmar och att vi kommer att ta betalt för den. Sedan försöker vi få till en omprövning 

hos skattemyndigheten. 
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Går inte detta igenom så finns sedan möjlighet att överklaga hos högre instans. Men detta kan 

tyvärr ta ganska lång tid. 

 

3. Extra stämma - varför 

 

Enligt våra stadgar så måste stadgeändringar klubbas igenom på två stämmor. 

För att kunna ändra våra stadgar och avtal enligt pkt 2 ovan, så måste vi därför ha en 

extrastämma  före den ordinarie årsstämman i februari. Denna extrastämma är bokad till 

2012-01-10 kl 18:30 i Bygdegården Högaböke. 

Separat kallelse kommer att skickas ut. 

 

4. Ordinarie årsstämma 

 

Den ordinarie årsstämman är bokad till 2012-02-14 kl 18:30 i Bygdegården Högaböke. 

Separat kallelse kommer att skickas ut. 

 

5.  Kabos anslutning 

 

Till slut har Kabo fattat beslut om att ansluta sina lägenheter i Långeboda till vårt fibernät.  

 

6.  Kommunens bidrag 

 

Vi har fått ok på bidraget på 5000 kr per fastighet från kommunens sida, med de kalkyler som 

vi presenterat. Utbetalningen kan dock inte göras förrän vi har kontrakten med våra 

entreprenörer påskrivna. 

 

7.  Bankens bidrag 

 

Den stiftelse inom banken som hanterar detta hade möte förra veckan. Då togs vår ansökan 

om bidrag upp. De ville ha mer information innan de kunde fatta något beslut. 

Vilken vet vi ej i nuläget.  

 

8.  Avtal med Kreab 

 

Vi har träffat Kreab några gånger under hösten för att diskutera om de vill ersätta ett antal 

luftledningar med nedgrävd elkabel. 

Nu har vi fått ett avtalsförslag från dem att de vill lägga ner ca 6 km elkabel tillsammans med 

oss, när vi ändå gräver. För detta får vi en ekonomisk ersättning per meter grävning. 

Områden som berörs är följande 

1. Kullemåla, Från Nygrens och söderut (gamla vägen). Kanske går att gräva där istf längs 

stora 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. (Detta utreds fortfarande) 
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5. Bengtsboda, Luftledning ner till Henningsson. (Detta blir nog inte aktuellt eftersom han 

beslutat att inte ansluta sig till fibernätet) 

6. Bengtsboda, Luftledning förbi Jörgen Johansson 

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

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. 

13. Pieboda, en kort bit till Sölve. 

 

Ovanstående ser vi som en positiv konsekvens av att vi gräver ner fiber. Ett antal fastigheter 

blir av med luftledningar och minskar därmed risken för strömavbrott. 

Dessutom ger det här en inkomst till föreningen. 

 

9. Bidrag till Bygdegården  

 

Vi vill ju gärna ha Bygdegården i Högaböke ansluten till fibernätet. Detta för att möten och 

kurser framöver, mer och mer kräver anslutning till internet. 

Enligt Arvid Edvardsson så har Bygdegårdsföreningen nu blivit lovade ett bidrag från 

kommunen för att täcka insatsen till fiberföreningen. 

 

10. Vad händer nu? 

 

Styrelsen jobbar vidare med att bli momsregistrerade fullt ut. Vi jobbar nu för att förändra 

våra stadgar och fastighetsavtal. 

Detta innebär troligen att vi måste få alla förändrade fastighetsavtal påskrivna en gång till, 

även om innebörden i avtalen ej förändras. 

 

Gällandetider för alla offerter med entreprenörer är förlängda och väntar således bara på 

underskrift. 

 

Det är styrelsens övertygelse att vi förr eller senare skall ha ett fibernät i vårt område. Det kommer 

bara att ta lite längre tid än vi räknat med. 

 

God Jul och Ett Gott Nytt År  

Önskar Styrelsen 


