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Fastighetsanslutningsavtal mellan Blendafiber
Ekonomisk förening och medlem som är fysisk
person
Avtal
Detta avtal är upprättat mellan ____________________________________________
(nedan kallad Medlemmen) och Blendafiber Ekonomisk förening, organisationsnummer
769620-8789 (nedan kallad Föreningen).

Avtalets syfte
Syftet med detta avtal är att ansluta Medlemmens fastighet ___________________________
i Alvesta kommun (nedan kallad Fastigheten) till det fibernät som föreningen bygger i
området.

Allmänt
Föreningen ska bygga ett kommunikationsnät baserat på optisk fiber (fibernät). Föreningen
förbereder och dimensionerar fibernätet så att minst en anslutning till föreningens fibernät
möjliggörs för Fastigheten. Under byggnationen finansierar föreningen anläggningen genom
uttag av grundinsatser och fastighetsägarinsatser.
Avyttras Fastigheten upphör medlemskapet i föreningen. Medlemmen förbinder sig att sätta
den nye ägaren av Fastigheten i sitt ställe beträffande rättigheter och skyldigheter i detta avtal.
Om fler än en anslutning till Föreningens fibernät ska göras för Fastigheten ska separat
tilläggsavtal tecknas mellan Medlemmen och Föreningen.

Avtalsregler
§ 1 Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar samt har betalat Föreningens
grundinsats om 300 kronor.
§ 2 Medlemmen förbinder sig att betala föreningens fastighetsägarinsats om 30000 kronor
per anslutning på anmodan från Föreningens styrelse.
§ 3 Medlemmen ansvarar för förläggning av levererad kabel inom Fastighetens bostadstomt,
indragning i byggnad samt väggmontering av mediaomvandlaren enligt instruktioner som
föreningen tillhandahåller. Medlemmen ska vara behjälplig när föreningen installerar
fibernät och ansluter mediaomvandlaren.
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§ 4 Medlemmen får inte manipulera eller belasta nätet på ett onormalt sätt.
§ 5 Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet utanför Fastighetens
gränser. Medlemmen får inte teckna fler än ett nätabonnemang per anslutning.
§ 6 Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära utträde ur föreningen enligt
föreningens stadgar. Sådant utträde påverkar inte Medlemmens ansvar för kontant insats
för byggande av anläggningen. Medlemmen ska alltid betala sin del av de kostnader
föreningen har ådragit sig i samband med byggnationen.
§7

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 av årsavgift,
underhållsavgift eller annan avgift som föreningen eller annan fordringsägare normalt
har rätt till.

§8

Föreningen äger enligt stadgarna rätt att säga upp medlemskapet i föreningen i vissa i
stadgarna angivna situationer och då upphör också detta medlemsavtal att gälla. Dock
påverkas inte Medlemmens ansvar för kontant insats. Medlemmen ska alltid betala sin
del av de kostnader föreningen har ådragit sig i samband med byggnationen.

§9

Föreningens styrelse har rätt att innan byggstart annullera detta avtal om
förutsättningarna för byggstart och drift av fibernätet enligt ovan inte kan uppfyllas.
Medlemmen betalar då sin del av de kostnader föreningen kan ha ådragit sig och
förbinder sig att samtidigt lämna föreningen genom utträde enligt stadgarna.

§ 10 Medlemmen ska under byggnationen utan ekonomisk ersättning ställa upp med tre
arbetsdagar á 8 timmar, antingen personligen eller genom en av medlemmen
tillhandahållen duglig ersättare på tider som maximalt gynnar byggnationens
framskridande..
§ 11 Medlemmen svarar själv för avtal med leverantörer av tjänster som Föreningens
kommunikationsnät kan användas för. Medlemmen förbinder sig inte genom detta avtal
att teckna avtal med någon tjänsteleverantör.
§ 12 Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av
svensk lag.
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

För Medlemmen
______________
ort

För Blendafiber Ekonomisk förening
_____________
datum

_____________
ort

____________
datum

_____________________
personnummer

________________________________
firmatecknares namnunderskrift

_____________________________
adress

________________________________
namnförtydligande

_______________________________
medlemmens namnunderskrift

_________________________________
firmatecknares namnunderskrift

_______________________________
namnförtydligande

_________________________________
namnförtydligande
_________________________________
firmatecknares namnunderskrift
_________________________________
namnförtydligande
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