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Ansökan om medlemskap och Villkor för fastighetsanslutning i
Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening
Dessa villkor gäller mellan _____________________________________ (nedan kallad Medlemmen)
och Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening (nedan kallad Föreningen).

Syfte
Syftet med villkoren är att ansluta Medlemmen till Föreningen och att reglera förhållandena för att
ansluta fastigheten (angiven med fastighetsbeteckning och belägenhetsadress)
__________________________________________________________________________________
(nedan kallad Fastigheten) till det fiberoptiska nät som Föreningen byggt och driver i området.

INRIKTNINGSVAL: Ange typ av abonnemang.
(kan ändras senare)

Antal anslutningar
Antal

Gruppavtal

Öppet nät

året-runt
TV, tfn, internet

välj tjänster
och leverantör själv

Bostad/företag
Ytterligare anslutning
på samma tomt

Allmänt
Föreningen har byggt och driver ett öppet kommunikationsnät baserat på optisk fiber.
Föreningen ansvarar för slutande av avtal med kommunikationsoperatör och tecknande av frivilligt
gruppavtal med tjänsteleverantör efter beslut av Föreningens årsmöte.
Avyttras Fastigheten upphör medlemskapet i Föreningen och nyttjanderätten enl. Föreningens stadgar.
Ny ägare till Fastigheten kan antingen bli medlem i Föreningen och ansluta sig till detta avtal eller
välja att helt stänga anläggningen.
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Signeras:

Avtalsregler
§1

Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar, samt kommer att betala av Föreningen
beslutade insatser och årsavgift.

§ 2.

För anslutning till Föreningens fibernät erläggs dels en föreningsinsats om 200 kr, dels en
anslutningsinsats (som motsvarar anslutningens andel av anläggningskostnad för hela nätet) samt faktisk
kostnad för inkopplingsarbeten, till Föreningen. Anslutningsinsatsen är 19 700 kr per fastighet och 6 600
kr per ytterligare byggnad/lägenhet inom samma tomt. Den faktiska kostnaden för inkopplingsarbeten
kommer att variera beroende på lokala faktorer. Beloppet betalas enligt faktura från Föreningen efter
detta avtals undertecknande och genomförd installation. Utöver detta kommer kostnad för eventuell köpt
grävningstjänst att tillkomma. Denna faktureras av gräventreprenören.

§ 3.

Medlemmen beställer grävning och nedläggning av rör (slang), från närmaste fiberkopplingsskåp till
lämplig plats på Fastigheten, i samråd med Föreningen. Föreningen tillhandahåller rör och den eventuella
övriga utrustning som krävs. Medlemmen ansvarar för håltagning och indragning av ledning i byggnad
inom utsatt tid samt väggmontering av teknisk utrustning och att jordat eluttag finns där den tekniska
utrustningen skall placeras. Medlemmen skall vara behjälplig när Föreningen eller annan entreprenör
installerar fiber och ansluter den tekniska utrustningen.
Grävningen kan på förfrågan av Medlemmen ombesörjas av Föreningen, som då beställer den av
Katthammarsviks Åkeri AB. Kostnaden faktureras i sådana fall Medlemmen direkt av gräventreprenören.
Medlemmen ansvarar i samtliga fall för kommunikationen med gräventreprenören om var ledningen
skall förläggas, att det inte finns hinder i vägen på tomten som försvårar grävningen, att märka ut
eventuella el-, tele- eller andra ledningar inom tomtområdet och för återställande av tomten.

§ 4.

Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom Fastigheten.

§ 5.

Medlemmen får inte manipulera eller belasta nätet på ett onormalt sätt.

§ 6.

Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet utanför Fastighetens gränser.

§ 7.

Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av Medlemmen under maximalt 2 månader om kraven
enligt §5 och § 6 ej efterlevs. Åtgärden beslutas av styrelsen. Medlemmen är inte för den tiden berättigad
till någon reduktion utav årsavgift, månadsavgift, underhållsavgift eller annan avgift som Föreningen
eller annan fordringsägare normalt har rätt till.

§ 8.

Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära utträde ur Föreningen enligt Föreningens stadgar.
Utträde medför inte rätt till återbetalning av insatsen.

§ 9.

Föreningen äger enligt stadgarna rätt att säga upp Medlemmens medlemskap i Föreningen åberopande i
stadgarna vissa angivna situationer och då upphör också detta medlemsavtal.

§ 10. Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning skall slutligt avgöras av allmän domstol.
§ 11. För nyttjande av gruppavtalade tjänster i nätet betalas för varje nyttjad och avgiftsbelagd tjänst avgifter
till tjänsteleverantören enligt av tjänsteleverantören fastställda taxor. Vid utebliven betalning av avgifter
så avbryts leveransen av tjänster 30 dagar efter anmodan.
§ 12. Föreningen kan förutom årsavgift debitera medlemmarna med aktiv fiber en driftavgift för administration
m.m. Storleken på avgifterna fastställs årligen av Föreningens årsstämma.
§ 13. Avgifterna betalas i förskott årsvis eller kvartalsvis enligt faktura från Föreningen.
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Undertecknad godkänner härmed ovanstående villkor.

__________________________________ den _______________
Ort

Medlemmen

____________________________________________________
Namnunderskrift

___________________________________________________
Namnförtydligande
___________________________
Personnummer

____________________________________
E-postadress

__________________________________________________
Bostadsadress

____________________________________
Telefon

__________________________________________________
Postadress

____________________________________
Mobiltelefon

__________________________________________
Namnunderskrift ytterligare ägare

__________________________________________
Namnunderskrift ytterligare ägare

__________________________________________
Personnummer ytterligare ägare

__________________________________________
Personnummer ytterligare ägare
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