Anslutningsavtal för medlemmar med Haratången Fiberförening Ekonomisk Förening
Avtal
Detta avtal är upprättat mellan _____________________________________________ (nedan kallad Medlemmen) och Haratången
Fiberförening Ekonomisk Förening (nedan kallad Föreningen).

Avtalets syfte
Syftet med detta avtal är att ansluta fastigheten _____________________________________________ (nedan kallad Fastigheten)
till Haratången Fiberförening Ekonomisk Förening, nedan kallad Föreningen.

Allmänt
Föreningen skall bygga och driva ett kommunikationsnät för bredband, baserat på optisk fiber. Den del av nätet som används
gemensamt av medlemmarna, stamnätet, skall finansieras av Föreningens eget kapital, och nätet kommer därmed att utgöra en
anläggningstillgång hos Föreningen.
Detta avtal reglerar villkoren för anslutningen till nätet, dess användning och vad som skall gälla i övrigt. Utöver avtalet regleras
förhållandet mellan parterna i Föreningens stadgar samt tillämplig lagstiftning.
Anläggningskostnaden för kommunikationsnätet skall, i första hand och i huvudsak, finansieras av Föreningens eget kapital, dvs de
insatser medlemmarna skall tillskjuta enligt p. 6 i Föreningens stadgar. Utgångspunkten är, att insatserna betalas i den takt de behövs
för byggnationen. Medlemmen är dock inte skyldig att tillskjuta ett större belopp än det högsta beloppet enligt stadgarna.
Insatsen skall motsvara Föreningens faktiska kostnad för material, utrustning och arbete för att ansluta Fastigheten till stamnätet.
Den beräknas uppgå till 16.500:- (preliminärt belopp), betalas i förskott enligt Föreningens anvisningar. Medlemmen skall utan
särskild anmodan betala 11.500:- senast 2014-04-25. Inbetalningen göres till Föreningens bankgiro konto nr 173-5489.
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Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar, samt åtar sig att betala sin insats och medlemsavgift
till Föreningen.
Föreningen åtar sig att ansluta Fastigheten till stamnätet och upprätthålla förbindelsen till det nät Föreningens nät ansluts
till. Medlemmen åtar sig att betala kostnaden för anslutningen enl ovan och i övrigt fullgöra skyldigheter som följer av
detta avtal. I kapitalinsatsen ingår förläggning av ledning inom Medlems fastighet, dock endast i mark som inte är särskilt
anlagd såsom trädgård, asfalterade ytor eller på annat sätt bearbetad eller motsvarande anlagd. För förläggning i sådan
mark svarar Medlem genom eget arbete eller som köp av tjänst.
Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning, godkänd för ändamålet, inom den egna bostaden.
Medlemmen ansvarar för förläggning av levererad kabel i byggnaden, indragning i byggnad samt väggmontering utav
fastighetsbox enl instruktioner som Föreningen tillhandahåller. Medlemmen skall vara behjälplig när Föreningen installerar
fiber och ansluter mediaomvandlaren.
Medlemmen får inte manipulera eller belasta nätet på ett onormalt sätt. Medlemmen skall följa gällande lagar och
förordningar.
Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet utanför Fastighetens gränser.
Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära utträde ur Föreningen enligt Föreningens stadgar.
Sådant utträde påverkar inte Medlemmens ekonomiska ansvar, utan Medlemmen betalar alltid sin del av de
kostnader Föreningen ådragit sig i samband med byggnationen.
Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av Medlemmen under max 2 månader om kraven enligt P 5 och P 6 ej
efterlevs. Åtgärden beslutas av styrelsen. Medlemmen är inte för den tiden berättigad till någon
reduktion av årsavgift, underhållsavgift eller annan avgift som Föreningen eller annan fordringsägare normalt har rätt till.
Föreningen äger enligt stadgarna rätt att säga upp medlemskapet i Föreningen i vissa i stadgarna reglerade
situationer, och då upphör även detta avtal. Dock påverkas inte Medlemmens ekonomiska ansvar gentemot
Föreningen.
Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning får inte dras inför domstol utan skall slutligt avgöras av
skiljemän enligt gällande svensk lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg.
Föreningens styrelse har rätt att innan byggstart annullera detta avtal om förutsättningarna för byggstart och
drift av kommunikationsnätet enligt ovan inte kan uppfyllas. Medlemmen betalar då sin andel av de kostnader
Föreningen kan ha ådragit sig och förbinder sig att samtidigt lämna Föreningen genom utträde enligt stadgarna.
Detta dokument betraktas som ett markavtal avseende tomtmark mellan Föreningen och Medlemmen för förläggning av
fiber i den del som avser stamnätet.
För drift och underhåll av anläggningen tas ut avgift som fastställs av Föreningen enligt stadgarna.
För nyttjande av tjänster i nätet betalas för varje nyttjad och avgiftsbelagd tjänst avgifter enligt fastställda taxor.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. _________________ 2014-__- __

För Medlemmen

För Föreningen

____________________________________ personnummer

_____________________________________
Namnunderskrift

_________________________________________
Ordförande

