
Hej medlemmar! 
Vårt bredbandsnät står inför en del förändringar eller rättare sagt utbyggnadsönskemål under den 
närmaste tiden. Samtidigt går utvecklingen framåt och ny teknik ger möjlighet till nya lösningar för 
bl.a. IP-TV samt i framtiden också för ännu högre hastigheter i nätet. 

I samband med att jag fått förfrågan om anslutningar från flera fastigheter på norr och samtidigt fått 
intresseanmälningar från fastigheter i Arrarp/Viarp har jag konstaterat att man vill ha bredband men 
att man i regel inte är beredd att göra något eget arbete. Av den anledningen började jag undersöka 
möjligheterna att överlåta hela vårt fibernät till någon som hade bättre möjligheter att tillgodose nya 
Vadensjöbor med bredband. Vi vill ju att alla som vill ansluta också skall ha den möjligheten. 
Som läget är idag ser det emellertid mycket mörkt ut för att ansluta fler i vår egen regi. 

Det visade sig att möjligheten finns. Onsdagen den 23 mars hade jag ett första samtal med Landskrona 
Energi om att överlåta vårt nät till dom. Landskrona Energi (där tidigare LaNet nu ingår) var positiva 
till att ta över ansvaret för vårt nuvarande nät och sade sig också vilja och kunna ta tag i de önskemål 
om nya anslutningar som finns. Flera liknande nät i Landskrona är också på väg att överlämna 
ansvaret till Landskrona Energi. 

Ett överlämnande skulle innebära att vi överlåter nätet (alltså fibertuben och anslutningspunkterna) 
men att varje fastighetsägare precis som tidigare kommer att äga fiber och konvertrar. Alla skrivna 
avtal mellan VBF och fastighetsägare och ägare av fastigheter med anslutningspunkter kommer att 
överlåtas på Landskrona Energi.  

I ett första steg bör vi på kommande årsmöte den 24 april ta ställning till att överlämna nätet så fort 
som möjligt, förslagsvis redan den 1 maj för att inte i onödan försena kommande anslutningar. Denna 
överlåtelse kan vi alltså göra redan nu eftersom detta inte regleras i våra stadgar. 

Ett avtal upprättas mellan VBF och Landskrona Energi. Landskrona Energi tar fram ett avtalsförslag 
vilket bifogas. Överlåtandet skall ske utan ekonomisk ersättning till VBF. Inga kostnader finns för 
nätet och inga inkomster genereras heller. Landskrona Energi övertar nätet i befintligt skick och tar 
på sig allt kommande ansvar för nätet. Vi överlämnar alla aktuella handlingar till Landskrona Energi. 

Men detta påverkar naturligtvis vår förening. 

Steg två blir då att på årsmötet också fatta beslut om att VBF skall likvideras. Detta måste följas av 
ett likadant beslut på ytterligare ett årsmöte tidigast sex månader senare enligt våra stadgar. Sedan 
skall innestående kapital (c:a 75.000:-) fördelas lika mellan medlemmarna. 

Jag är medveten om att detta kanske kommer lite plötsligt men jag är mån om att nya Vadensjöbor 
ska få möjlighet att koppla in sig i vårt nät så snart som möjligt och jag ser inget annat sätt att ge dom 
den möjligheten. Nya hus byggs, flera tomter finns till salu och fler hus utan anslutning har bytt eller 
kommer att byta ägare. Samtidigt finns det ju inget egenintresse för oss att äga ett statiskt nät i 
framtiden. 

Ovanstående text har hela styrelsen ställt sig bakom. 
En del frågor har sedan kommit upp och jag vill därför förklara hur vårt nät fungerar, i synnerhet 
eftersom en viss rädsla för kommande nätavgifter föreligger. 

VBF:s nät är redan idag en del av Landskronas stadsnät. När vi 2003 byggde vårt nät gjorde 
alla en investering för att få tillgång till Internet. Kostnaden varierade beroende på ledningslängd 
från anslutningspunkten, men låg mellan c:a 5.000 & 28.000 kronor och täckte materialkostnaden, 
dessutom fixade varje fastighetsägare själv sin nergrävning av fibertuben.  



Idag lägger Landskrona Energi ner fiber på många ställen i byarna, Härslöv, Häljarp och 
Asmundtorp för att nämna några. För detta betalar varje fastighetsägare en avgift mellan c:a 13.000 
& 20.000 kronor. 

Till detta kommer sedan en engångs anslutningsavgift som i vårt fall var 695:- för att ansluta till 
Landskronas stadsnät. Därefter kunde man välja tjänsteleverantör bland de företag som dåvarande 
LaNet, nuvarande Landskrona Energi, har avtal med. Kostnaden för detta är en månadskostnad som 
är beroende av vilken tjänsteleverantör man valde att få sin Internetkoppling via och vilken 
hastighet man ville ha på sin uppkoppling. 

Några andra avgifter fanns inte och finns inte idag heller.  

Om vi antar att vi skulle få en så kallad nätavgift i framtiden så är det så att Landskrona Energi 
redan idag i praktiken kan tvinga oss att betala denna om vi vill ha tillgång till Internet. Varför? Jo 
vi är redan en del av Landskronas stadsnät – vårt lilla nät i Vadensjö har ingen egen unik 
uppkoppling till någon tjänsteleverantör utan detta går via den lilla fiber som går mellan vår 
första anslutningspunkt i Ronny Brorsson källare ner till colocationsrummet (kopplingsrummet) i 
Landskrona Energis källare där varje tjänsteleverantör har sin egen utrustning. Vi har också en 
rundmatning från Härslöv som ansluter i Johan Wadborgs källare. Vill vi inte betala blir vi helt 
enkelt bortkopplade och då står vi där med ett nät som inte har tillgång till Internet och inte kommer 
att kunna få det heller.  

Vi har idag exakt samma uppkoppling som alla andra i Landskrona Kommun som är anslutna till 
stadsnätet har. Vi är i detta sammanhang inte unika. 

Nu kommer det dock inte att bli så för det är mycket osannolikt att det överhuvudtaget skulle bli 
tal om en så kallad nätavgift i framtiden. Varför? Jo, bl.a. konkurrensen från de mobila näten gör att 
det inte är möjligt och Landskrona Energi får idag i princip sina kostnader täckta via avtal med 
tjänsteleverantörerna som ansluter i colocationsrummet. Vi har idag några fastigheter i byn som är 
uppkopplade mobilt till i princip jämförbara kostnader som vi som har fiber har och den 
möjligheten har alla. 

När det gäller avtalet så är det ett kommersiellt avtal med Landskrona Energi och när det gäller 
Hällebovägen så är Hällebovägens anslutningar en del av VBF. Att Hällebovägen sedan har ett 
separat avtal med Landskrona Energi som reglerar ledningen från Brorsson via Johan Wadborg till 
korsningen med Härslövsvägen har inget med VBF att göra.  

Att överlåta avtal är i sig inget konstigt. Samma villkor som gäller idag kommer att gälla även i 
fortsättningen. Även för de som har anslutningspunkterna i sin fastighet. 

Att överlåta nätet till Landskrona Energi har, som nämnts ovan, inget med likvideringen av 
föreningen att göra. Överlåtelsen kan beslutas på årsmötet den 24 april och gäller då från den 
tidpunkt som årsmötet beslutar (förslagsvis den 1maj) eftersom det inte regleras av stadgarna 

Likvideringen av föreningen som enligt min uppfattning blir en naturlig följd av att vi inte kommer 
att ha någon annan tillgång än vårt kapital regleras av våra stadgar och måste tas på två årsmöten 
men det kan i princip bli så att föreningen består trots att vi inte har något nät. Detta vore dock 
mycket olyckligt och alldeles onödigt då vi har ett mycket väl fungerande byalag i byn. 

Nedan finner ni förslag till de beslut som vi bör fatta på årsmötet den 24 april. 

Jag bifogar även avtalsförslaget. 

 

 



Förslag till propositioner på årsmötet 
1.  Att överlämna vårt fibernät (alltså fibertuben och anslutningspunkterna) till Landskrona Energi i  
    befintligt skick utan ekonomisk ersättning till, eller kostnad för VBF. 

2.  Att denna överlämning skall ske den 1 maj 2016. 

3. Att överlåta alla skrivna avtal mellan VBF och fastighetsägare och ägare av fastigheter med  
     anslutningspunkter på Landskrona Energi. 

4. Att överlämna erforderlig dokumentation såsom medlemsregister, kartor och liknande till 
     Landskrona Energi. 

5.  Att godkänna det av Landskrona Energi upprättade avtalsförslaget. 

6.  Att uppdra åt ordförande, sekreterare och kassör att gemensamt för VBF:s räkning skriva under  
     avtalet med Landskrona Energi. 

 
 

7. Att besluta att VBF skall likvideras och att detta beslut skall konfirmeras på ett kommande  
    årsmöte tidigast om 6 månader enligt våra stadgar. 

8. Att fastställa datum för ett extra årsmöte.  
    Förslag: Söndag den 30 oktober 2016 kl. 14.00 i Byastugan eller annan tidpunkt som  
    styrelsen kan komma att föreslå. Kallelse sker enligt stadgarna. 

9. Att uppdra åt Leif Thorsell att överföra vår domän ”http://vadensjo.se” till Vadensjö Byalag efter  
    detta årsmöte. Eventuella kostnader står VBF för.  

10. Att uppdra åt Leif Thorsell att döda VBF:s gmailkonto efter nästa årsmöte. 

11. Att uppdra åt Leif Thorsell att överföra projektorn till Vadensjö Byagille efter nästa årsmöte. 

12. Att besluta om att återstående medel skall fördelas mellan medlemmarna efter likvidationen. För  
     detta krävs att medlem anmäler ett kontonummer till Leif Thorsell senast den 15/12 2016.  
     Kontant utbetalning medges inte. 

13. Att ge medlem rätt att överföra egen andel till Vadensjö Byagille. Måste meddelas via mail till  
     leif.thorsell@gmail.com. 

14. Att besluta att eventuella återstående och ej uttagna medel per den 31/12 2016 överförs  
      till Vadensjö Byagille. 

15. Att besluta om följande förslag till stadgeändring för de fall båda årsmötena inte bifaller  
      likvideringen av VBF. 

Dagens text: 
§6 Sammanträden - årsmöte 
Föreningen håller årsmöte i februari varje år och sammanträder däremellan endast vid behov. 

Förslag: 
Ovanstående mening i §6 byts ut mot följande text. 
Föreningen håller årsmöte senast under april månad varje år och sammanträder däremellan endast vid 
behov. 

 


