Medlemsansökan och
fastighetsanslutningsavtal med Västra
Tunhems Fiber Ekonomisk Förening (v2020-06)
Avtal
Detta avtal är upprättat mellan ____________________________________________ (nedan kallad
Medlemmen) och Västra Tunhems Fiber Ekonomisk Förening (nedan kallad Föreningen).

Avtalets syfte
Syftet med detta avtal är dels att söka medlemskap i Västra Tunhem Fiber ekonomisk förening samt att ansluta
fastigheten ____________________________________ (nedan kallad Fastigheten) till Föreningens fibernät.
Anslutningar:
Primär, antal: ___
Sekundär (samma överlämningspunkt som en primär anslutning), antal: ___

Allmänt
Föreningen bygger och driver ett kommunikationsnät baserat på optisk fiber. Föreningen ansvarar för och
upprättar gemensamma avtal för samtliga medlemmar, och i förekommande fall icke medlemmar, i enlighet med
fastställda regler. Föreningen finansierar anläggningen med lån, eget kapital och kapitaltillskott från medlemmar.
Syftet med detta avtal är att reglera villkoren för anslutningen till nätet, dess användning och vad som ska gälla i
övrigt. Förhållandet mellan parterna regleras i övrigt i Föreningens stadgar samt tillämplig lagstiftning.
I samband med detta bindande avtal erläggs kapitaltillskott till föreningen. Kapitaltillskottet uppgår till 13 000
kr för primär fastighetsanslutning, samt i förekommande fall 3 000 kr per sekundär fastighetsanslutning.
Kapitaltillskott och anslutningskostnader faktureras av föreningen enligt offert.
Inbetalning görs till föreningens bankgironummer 497-1321.

Avtalsregler
§ 1. Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar, samt åtar sig att betala sin insats och
medlemsavgift till Föreningen.
§ 2. Medlemmen investerar sin del av den totala anläggningskostnaden.
§ 3. Utgår.
§ 4. Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning efter Fastighetens kopplingsdosa (d.v.s.
överlämningspunkten).
§ 5. Medlemmen ansvarar för nedgrävning av levererat tomrör inom egen bostadstomt/trädgård, indragning i
byggnad, samt tillgång till elanslutning av mediaomvandlaren, enligt instruktioner som Föreningen
tillhandahåller. Föreningen kan på begäran vara behjälplig, alternativt förmedla hjälp mot rimlig ersättning, för
uppfyllande av denna paragraf.
§ 6. Medlemmen får inte manipulera eller belasta nätet på ett onormalt sätt. Med detta menas t ex extremt
utnyttjande av bandbredd som medför begränsningar för övriga fastigheter.
§ 7. Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet utanför Fastighetens gränser.
§ 8. Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära utträde ur Föreningen enligt Föreningens stadgar.
Vid utträde återbetalas Medlemsinsats men inte erlagt Kapitaltillskott.
§ 9. Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av Medlemmen under maximalt 2 månader om kraven enligt
§ 6 och § 7 ej efterlevs. Åtgärden beslutas av styrelsen. Medlemmen är inte för den tiden berättigad till någon
reduktion utav årsavgift, underhållsavgift eller annan avgift som Föreningen eller annan fordringsägare normalt
har rätt till.

§ 10. Föreningen äger enligt stadgarna rätt att säga upp medlemskapet i Föreningen i vissa i stadgarna angivna
situationer och då upphör också detta medlemsavtal. Utesluten medlem kan, efter styrelsens prövning, teckna
särskilt nyttjandeavtal för icke medlem med föreningen.
§ 11. Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning får inte dras inför domstol utan skall slutligt
avgöras av skiljemän enligt gällande svensk lag om skiljemän. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg.
§ 12. Utgår
§ 13. Utgår
§ 14. Detta dokument betraktas som ett markavtal avseende tomtmark mellan Föreningen och Medlemmen för
förläggning av fiber.
§ 15. För drift- och underhåll av anläggningen tas ut avgift som fastställs av Föreningen enligt stadgarna.
§ 16. För nyttjande av tjänster i nätet betalas för varje nyttjad och avgiftsbelagd tjänst avgifter enligt fastställda
taxor.
§ 17. När medlemmen avyttrar en ansluten fastighet skall denne, om det är möjligt överlåta andelen i föreningen.
Därefter kan förvärvaren ansöka om medlemskap och, om detta beviljas, överta överlåtarens medlemskap i
föreningen. Detta innebär bland annat att den nye medlemmen inte behöver betala kapitaltillskottet, eftersom
detta redan betalats för medlemskapet i fråga. I dessa fall förutsätts också att förvärvaren övertar överlåtarens
rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, d.v.s. blir part i avtalet. Annars kan medlemskap inte beviljas.
Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning,
arv eller testamente.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Västra Tunhem den 20__ - ___ - ___

För Medlemmen

För Föreningen

_________________________________________ Personnummer 1
________________________________________ Namnunderskrift 1

_________________________________________ Personnummer 2
________________________________________ Namnunderskrift 2

_________________________________________ Personnummer 3
________________________________________ Namnunderskrift 3

_______________________________________________________
Firmatecknare eller enligt fullmakt

