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SAGAN OM BRÅTHULTS BYGDEGÅRD OCH JÄTTEN GLUFF-GLUFF 

IDYLLEN RÅDER  

I en liten by med namnet Bråthult,  en 

mil öster om Älmhult, finns en välskött 

bygdegård som hyser en skola i sina 

lokaler. En gång i tiden räddade Byg-

degårdsföreningen kvar byskolan ge-

nom att bygga till sina lokaler. Senare 

har föräldrarna också räddat kvar sko-

lan genom att bilda en Friskola. Nu är 

det framtidstro i vår bygd som vi kallar 

Viljansbygden ! Familjer flyttar in i 

tomma hus och det byggs även nya. 

Man startar småföretag och skaffar 

många barn. Det låter som en saga. 

FARAN KOMMER  

Då i denna saga dyker jätten Gluff-

Gluff upp och ställer till det.  Skatte-

myndigheten hävdar att skolhyran är 

skattepliktig. Nåväl, föreningen satsar 

ju pengarna på att underhålla och re-

parera huset. Därför blir det inte myck-

et pengar över att beskatta. Då är det 

väl frid och fröjd i bygdegården ändå ? 

Men Gluff-Gluff är enveten och kreativ. 

Så här argumenteras det: 

Friskolan nyttjar nästan hela huset 

dagtid. En del lokaler är gemensamma 

(samlingslokal, kök, styrelse-

rum/skolbibliotek samt toaletter och 

bastu). Dessa kan föreningen på övrig 

tid nyttja till aktiviteter riktade till byg-

dens fromma. Privatpersoner, före-

ningar, småföretag kan hyra lokaler 

och vi själva kan ordna olika arrange-

mang. Detta kallas ”dispositionsrätt” på 

lagspråk. En sådan skall beskattas ! 

Då hittas det på en marknadshyra som 

visar sig bli sexsiffrig. Det kallas ”ut-

tagsskatt”. Denna ”hittepåinkomst” har 

vi inte har en chans att skrapa ihop 

eftersom vi ligger hemma och sover på 

nätterna. Det är ju bara kvällar och 

helger vi är aktiva.  

STRIDEN BÖRJAR 

 Bygdegården kämpar emot, men inser 

att hjälp behövs för att driva saken till 

Förvaltnings-rätten i Växjö. Då var det 

bra att vara med i Bygdegårdarnas 

Riksförbund. De tipsade om en duktig 

skattejurist som gärna ställde upp. Men 

hon kostade 2 000 kr/tim. Då var det 

bra att det fanns en Bygdegårdsförsäk-

ring med rättsskydd ! Efter kontakt med 

Hallands Länsförsäkringar godkänns 

en ”skadeanmälan”. Efter självrisk 

4 400 kr fås ersättning på 90 %. Så nu 

kostar juristen bara 200 kr/tim. Nu lig-

ger det på Förvaltningsrätten att ta be-

slut. Hittills har de avvaktat i ett år. 

Det verkar som det är ett prejudikat på 

gång. Det är ju inte så få bygdegårdar 

som räddat sin byskola. Det blir nog att 

strida vidare i Kammarrätten och even-

tuellt även  

Högsta Förvaltningsdomstolen.  
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VAR ÄR RIDDAREN I NÖDEN ? 

En saga borde avslutas med att en 

riddare kommer och ställer allt tillrätta. 

Det måste först framföras att tjänste-

männen på skattemyndigheten har 

uppträtt mycket vänligt och varit gene-

rösa med förlängda svarstider. Upp-

skov gavs också på skattebetalningen 

från första beslutet som togs 2016-09-

26 (på 2014 års taxering). De gör ju 

egentligen bara sitt jobb. Det är konse-

kvenserna av deras beslut som är så 

förödande. 

Skattelagens avsnitt om dispositions-

rätt är erkänt svårtolkad. Måste detta få 

leda till att man slår ihjäl en bygde-

gårdsförening som räddat byskolan?  

Var det verkligen avsikten med lagen?  

Civilsamhället framhävs som en allt 

nödvändigare del för ett fungerande 

samhälle. Här är bygdegårdarna en 

viktig aktör på landsbygden.   

 Visst är det så att: Hela Sverige  

Skall Leva!         

Samhället skall med lag styras! Så när 

en lag visar sig få allvarliga konse-

kvenser, som här har beskrivits, borde 

den göras om eller ges föreskrifter för 

hur den skall tolkas. Det är våra riks-

dagsmän som äger den rätten.  

 Kan det vara så att det är dessa 

våra valda personer  

som är riddaren ? 

Kom och hugg itu denna ”Gordiska 

Knut” ! Rätten att stifta lagar är  

ju erat svärd. 

Kan det möjligtvis finnas någon 

modig riddare här i närheten? 

Sagan borde få ett lyckligt slut. 

 

Skrivet 7 mars 2018 av 

Lars Lundgren, Ordförande 

Bygdegårdsföreningen Viljan 

Bråthult 

 

 
 

                                     

     

 

 

 

 

 

 

Har din förening facebook och/eller instagramsida? 

Meddela oss så vi kan länka ihop sidorna   

http://www.facebook.com/helasverigekronoberg
http://www.instagram.com/helasverigekronoberg
mailto:kronoberg@helasverige.se
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Om registrering av Servitut 

 

Lantmäteriverket genomför under 2018 

enligt lag en rensning av registrerade 

servitut kopplade till fastigheter.  

Ett servitut är ett avtal om att få nyttja 

exempelvis en väg, annans mark eller 

vattentäkt. Om servitutet är upprättat av 

domstol eller via en lantmäteriförrättning 

så kommer det fortsatt att vara registre-

rat. Om inte så kan servitutet vara regi-

strerat men behöver då  

anmälas att det fortfarande gäller och att 

minst en part önskar att det fortfarande 

skall vara registrerat.  

Anmälan skall ske senast under  

kalenderåret 2018.  

Sådana servitut är vanliga på  

landsbygden. På lantmäteriverkets 

webbplats kan du logga in med mobilt 

bank-id och se servitut på de fastigheter 

som du äger.  

Direktlänk här 

 

Bygdebolag och vinster i välfärden 

 

Länsavdelningen Kronoberg har ställt fråga 

till regeringen angående förslaget  

”Vinster i välfärden”  

Svaret är att  

Aktiebolag med särskild  

vinstutdelningsbegränsning inte omfattas av 

förslaget om vinster i välfärden.  

Detta är ett glädjande besked utifall förslaget 

skulle genomföras nu eller senare.  

Exempelvis de som bedriver skolor på 

landsbygden kan då om så önskas ombilda 

till (svb)-aktiebolag. De flesta bygdebolag har 

redan valt denna form och kommer då kunna 

fortsätta sin verksamhet som tidigare.  

De som är intresserade av Bygdebolag kan 

anmäla sitt intresse till facebookgruppen 

med samma namn. VÄLKOMNA! 

Direklänk här 

 

Två riksdagsmän på besök Växjö 

Två riksdagsmän från miljöpartiet har besökt Växjö och fört samtal med en av  

länsavdelningens ledamöter. Frågor som rör (svb)-bygdebolag och önskemål om  

sådana bolags rätt att söka medel från Allmänna Arvfonden diskuterades särskilt. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/helasverigekronoberg
http://www.instagram.com/helasverigekronoberg
http://www.lantmateriet.se/fornyelselagen
https://www.facebook.com/groups/799196770220566/
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Hela Sverige ska leva, Kronobergs län Styrelse 2018 

 

Ordförande 2019  

Åsa Dahlström 

Ulvberga Tunneby 1 

343 96 Hallaryd 

Mobil.0733-26 01 13 

asa.dahl@bredband.net  

 

 

Ordinarie 2019 

Mats Karlsson, Kassör 

Obbetorp 2 

360 24 Linneryd 

Tfn: 0477-42075 

Mobil: 070-5342075 

obbetorp@gmail.com  

 

 

Ordinarie 2019 

Emma Hagel, Sekreterare 

Tel. 0481-633 63 

 Mobil. 0730-47 36 83 

kronoberg@helasverige.se  

 

 

 

Ordinarie 2020 

Anders Olsson, Vice Ordför. 

Hov 5 Drakebo 

341 93 Bolmsö 

Mobil. 070-538 00 35 

anders.olsson@proveus.se  

 

 

Ordinarie 2020 

Gunnar Petersson 

Hovsgatan 8 D 

352 33 Växjö 

Mobil. 070-755 26 97 

gunnar.petersson@flyinge.nu 

 

 

Ordinarie 2019 

Andreas Nilsson 

Torpaskog 3 

342 55 Grimslöv 

A. 0470-58 93 85 

andreas.m.nilsson@kronoberg.se 

 

 

Ordinarie 2020 

VAKANT 

Intresserad? 

Kontakta någon av oss alla 

VÄLKOMMEN   

 
Ersättare, 2019 

Josefin Granrot 

Ryd Östanå 1 

341 77 Agunnaryd 

Mobil. 070-651 59 90 

josefin.granrot@gmail.com 

 

  Läs om vårt Årsmötet klicka här 

Aktiviteter läs mer om varje på www.helasverige.se/kronoberg  & facebooken. 

* Tisdag 24 april kl.19.00 Bolmsö Bygdegård Sjöviken (Projekt Service i samverkan) 

* Tisdag 8 maj kl.19.00 K G Valdemars (Projekt Service i samverkan) 

* Lördag 7 juli Landsbygdens Dag firas på flera platser i Kronoberg. Håll utkik! 

 

* Kugghjulsgalan går av stapeln i oktober, du kan redan nu nominera din förening. 

 

Kom ihåg att mejla oss på kronoberg@helasverige.se  om ni vill ha hjälp med att 

sprida era aktiviteter. VI lägger upp det på våra forum och försöker ta med det i  

Kronbladet. Vi tar emot material löpande. Ingen deadline   

* Du kommer väl ihåg att uppdatera din förenings kontaktperson efter ert årsmöte? 
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