2021-01-01
Anslutningsavtal för medlemmar med Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening
Avtal
Detta avtal är upprättat mellan ………………………………………………………...(namn, nedan kallad Medlemmen)

personnummer……………………………………………………………………………… och

Häggådalens Fiber Ekonomiska Förening, organisationsnummer 769626-4147 (nedan kallad Föreningen).

Avtalets syfte
Syftet med detta avtal är att ansluta fastighet med beteckningen ………………………………………..
på adressen …………………………………………………………………… (nedan kallad Fastigheten).

Bakgrund
Föreningen har byggt och driver ett kommunikationsnät för bredband baserat på optisk fiber. Den del av nätet som används
gemensamt av medlemmarna, föreningsnätet, skall finansieras av Föreningens egna kapital och nätet kommer därmed att utgöra en
anläggningstillgång hos Föreningen.
Föreningen ansvarar för och upprättar gemensamma avtal för samtliga medlemmar, och i förekommande fall
icke medlemmar, i enlighet med fastställda regler. Föreningen upprättar avtal med KommunikationsOperatör (KO) för övervakning
samt distribution av tjänster i nätet.

Anläggningens finansiering
Anskaffningskostnaden för kommunikationsnätet skall i första hand och i huvudsak finansieras av föreningens egna kapital, d.v.s. de
insatser medlemmarna skall tillskjuta enligt § 6 i Föreningens stadgar.
Föreningen upprättar avtal med entreprenörer för underhåll av nätet. En månatlig avgift tas ut av varje medlem och storleken beslutas
på varje årsmöte. Nuvarande kostnad per månad är 68 kr.
Medlemmen ansvarar för grävning i egen trädgård samt installation i byggnaden enligt instruktioner från föreningen.
Medlemmarna, som är fastighetsägare, förutsätts ansluta sina fastigheter till föreningsnätet och syftet med detta avtal är att reglera
villkoren för anslutningen till nätet, dess användning och vad som skall gälla i övrigt. Förhållandet mellan parterna regleras i övrigt
i Föreningens stadgar samt tillämplig lagstiftning.
När avtalet är undertecknat och inlämnat till Föreningen utreds möjligheten för fiberinstallation till fastigheten. Därefter
meddelar Föreningen om det är möjligt och vad priset blir. Standardpris (minsta belopp) är 22 500 kr men det händer att
installationen kräver extra insatser och då lämnas offert som fastighetsägaren får ta ställning till.

Ort och datum:

Ort och datum:

Medlemmen enligt ovan……………………………………
För föreningen:______________________________
Namnunderskrift …………………………………………
E-postadress …………………………………………
Mobilnummer …………………………………………

