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Ansökan om medlemskap i Fiber i Brunskog-Brunskogs socken ekonomisk
förening, organisationsnummer 769631-2458 i samband med förvärv av
fastighet som är ansluten till föreningens fibernät
Medlemsansökan
Undertecknad ansöker härmed om medlemskap i Föreningen i samband med
fastighetsförvärv. Personuppgifter och uppgifter om fastighet-en/-erna, se nedan.

Medlemmen
Namn

Personnummer, organisationsnummer

Adress

Postnummer

Postort

Telefon

Land (om ej Sverige)
Mobiltelefon

E-postadress (texta tydligt)
Fastighetsbeteckning/-ar på den/de förvärvade fastighet-en/erna

1. Avgifter
Drift- och Underhållsavgift
Medlemmen ska löpande till föreningen betala Drift- och Underhållsavgift för varje anslutning.
Avgiften utgör ersättning för att föreningen upprätthåller den anslutna fastighetens
förbindelse med andra fibernät, d.v.s. fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. dataoch telekommunikation. Ersättningen ska täcka Föreningens kostnader för administration,
underhåll, värdeminskning på fibernätet m.m. (enligt självkostnadsprincipen).
Avgiften fastställs fortlöpande av Föreningens styrelse.
Drift- och Underhållsavgift faktureras medlem årsvis i förskott och ska betalas senast 30
dagar därefter.
Medlemsavgift
Medlemsavgift beslutas årligen av föreningens föreningsstämma och debiteras i samband
med fakturering av Drift- och Underhållsavgift.
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2. Felanmälningar
Vid eventuella driftsstörningar ska medlemmen i första hand anmäla detta till aktuell
tjänsteleverantör och i andra hand föreningens upphandlade kommunikationsoperatör,
Arvika Kommunnät AB.

3. Vid ägarbyte
När Medlem ska överlåta en ansluten fastighet ska denne, om det är möjligt, även överlåta
sin andel i Föreningen, se § 8 i Föreningens stadgar. Därefter kan förvärvaren ansöka om
medlemskap i Föreningen och, om detta beviljas, inträda som medlem i överlåtarens ställe.
Den nya medlemmen behöver inte betala insats, eftersom den redan har betalats av
överlåtaren.
Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men
förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i
enlighet med stadgarna, se §§ 7 och 9 i Föreningens stadgar. Föreningen äger i detta fall
rätt att frånkoppla fastigheten från Ledningsnätet.
Som framgår av § 8 i Föreningens stadgar kan andelen i föreningen förvärvas även på grund
av bodelning, arv eller testamente.

4. Avtalets giltighet
Utgångspunkten för förhållandet mellan parterna är att detta avtal ska gälla under den tid
Medlemmen är medlem i Föreningen.
Medlemmen kan bringa avtalet att upphöra, antingen genom uppsägning av medlemskapet,
och upphör då samtidigt med att Medlemmen avgår ur Föreningen enligt stadgarna, eller
genom att andelen i Föreningen förvärvas av annan som beviljas medlemskap, se ovan,
varvid rättigheter och skyldigheter på grund av medlemskapet och detta avtal övergår på
förvärvaren.
Föreningen kan bringa avtalet att upphöra, antingen genom med omedelbar verkan häva
avtalet på grund av upprepade allvarliga brott mot villkoren i detta avtal eller genom att
utesluta Medlemmen ur Föreningen, varvid avtalet upphör att gälla när Medlemmen avgår
ur Föreningen.

5. Övrigt
- I den mån Föreningen inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av
omständlighet som Föreningen inte rår över kan Föreningen inte göras ansvarig för därav
föranledd skada.
- Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.

Särskilda villkor
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Underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Medlemmens underskrift

Föreningens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Information rörande medlemskap
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom det fastlagda geografiska området enligt
Föreningens stadgar. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Om det är
ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.
Medlem kan vara fysisk eller juridisk person.
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen.
Som medlem och andelsägare åtar man sig att hålla Föreningen informerad om aktuella kontaktuppgifter enligt
ovan.
Sökande förutsätts ha tagit del av föreningens stadgar. Stadgar finns tillgängliga på föreningens hemsida.

