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Informationsmöte om fiber i Brösarp den 26 mars 

Teleservice Bredband i samarbete med Brösarps Byagille bjuder in till ett informationsmöte torsdagen 

den 26:e mars kl. 19.00 i Konsthallen.  För att vi ska få en uppfattning om hur många som kommer tar vi 

tacksamt emot föranmälan och antal på fiber@teleservice.net eller telefon 0416-585 000. Ni är välkomna 

även om inte anmält er. Det kommer att bjudas på kaffe. Tomelilla kommuns bredbandsansvarige 

Bengt-Olov Lindqvist kommer även att medverka.   

Varmt välkommen till information om framtidens data och tv nät! 

Teleservice och Brösarps Byagille 

 

 

Teleservice Fiber 

Vi har tecknat ett samverkansavtal med Tomelilla kommun om utbyggnad av fibernät i kommunens 

tätorter.  Vi har fått in tillräckligt många intresseanmälningar för anslutning så nu är det Brösarps tur att 

få utbyggnad av fibernätet. 

Med vår lösning tar vi ett helhetsansvar för hela utbyggnaden, drift/underhåll och leverans av tjänster.  

Vi erbjuder också ett öppet nät där andra tjänsteleverantörer har möjlighet att hyra fiber för att leverera 

sina tjänster. 

 

 Vad kostar det? 

Anslutningspriset är 17 900 kr. Möjlighet finns att få rotavdrag på den del som är markarbete. Det är 

endast arbetskostnaden för nergrävning av fiberrör på egna tomten som man får göra rotavdrag på 

vilket kan variera från fastighet till fastighet. Anslutningen betalas inte förrän den är installerad och 

driftsatt. 

I anslutningen ingår förläggning av kanalisation fram till hus, återställning och indragning av fiber till 

fibernod som placeras på lämplig plats i huset.  Fiberuttag ingår i anslutningsavgiften. Önskas ytterligare 

installation i fastigheten (t ex extra kabeldragning) tillkommer detta. 

Se anslutningen som en investering i din fastighet. Idag är det fiber som gäller – och kommer att vara 

det under överskådlig framtid. Vill du vänta med att ansluta dig kommer priset att följa den då aktuella 

prislistan. Anslutningen sker då först när Teleservice har minst fem andra inkopplingar vid samma 

tillfälle. 

Vi tar inte ut någon nätavgift, endast avgift för utnyttjade tjänster. Våra tjänster och priser finns på 

www.tomelillafiber.se  

mailto:fiber@teleservice.net


 

 

2 (2) 

 

 

Det finns möjlighet att dela upp en del av betalningen, 4 000 kr med avdrag av eventuellt rotavdrag 

betalas mot faktura (20 dagar netto) när anslutningen är klar. Resten 13 900 kr kan vi antingen fakturera 

hela beloppet när anslutningen är klar eller med delbetalning på 12 eller 36 månader. 

Delbetalning 

 

 

 

Vad händer nu? 

Insamling av intresseanmälningar till 30 april 2015. 

Vi skickar ut avtal under maj 2015 till alla som gjort intresseanmälan. 

Efter detta sätter vi igång med projektering av anslutning till de fastigheter som beställt. 

 

Byggstart 

Först sker projektering och efter det blir det byggstart till hösten 2015. Vi räknar med att alla ska 

anslutna inom ett år. 

 

Vad händer sen? 

Innan anslutningen sker blir du kontaktad av Teleservice. Vi bokar en tid då vi tillsammans kan 

bestämma var fiberslangen kan gå fram på din tomt och lämplig plats för placering av fibernoden i 

huset. Då har du också tillfälle att beställa ytterligare installationsarbete, t.ex. för att få kablar dragna 

inne i huset. Projektören från Teleservice tillsammans med dig tar bilder och gör en ritning av 

installationen som är underlag för våra anläggare och installatörer. Teleservice arbetar med moderna 

maskiner för att ingreppen i marken ska bli så små som möjligt – och självklart återställer vi marken så 

gott det går. Beställning av tjänster bör göras senast 4 veckor före anslutning för att säkerställa att de 

går att använda direkt. 

Mer om rotavdrag 

Teleservice kan hjälpa dig att hantera rotavdrag för bredbandsanslutning. För att ha möjlighet att 

utnyttja rotavdrag gäller generellt följande: du måste vara ägare till huset; huset ska vara äldre än fem 

år; sökande ska vara minst 18 år vid beskattningsårets utgång; avdraget går inte att kombinera med 

andra statliga bidrag eller stöd. På Skatteverkets hemsida om rotavdrag finns följande information: 

Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på 

tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. 

Installation av bredband inne i bostaden ger inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för 

maskiner inte räknas till arbetskostnad. 

Välkomna till informationsmötet! 

Teleservice Bredband 

Månader Delbetalning 
av 13 900 kr 

12 1 235 kr 

36 460 kr 


