Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening
Medlemsansökan 2017
Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening bildades 2013 med målet att förse vårt område
med ett bredbandsfibernät för Dator, TV och Telefon, med alla de fördelar denna teknik ger
användaren idag och med oanade möjligheter för framtiden. Nu är projektet i mål och vi har ett
fungerande bredbandsnät.
För att kunna ansluta sig till fibernätet krävs först ett medlemskap i ”Bredbandsfiber i Odensåker
Ekonomisk förening”.
För fastigheter som har flera delägare kan dock bara en (1) person ansöka om medlemskap, då
medlemskapet också innebär ett röstberättigande vid medlemsstämma, varvid bara en röst per
fastighet då tillåts gälla.
Alla fält med * måste fyllas i. Har du flera fastigheter som du vill ansluta, fyll i huvudfastigheten
för ditt boende och ange sedan övriga fastighetsbeteckningar med sina postadresser under
”övriga upplysningar”. Vi behöver också din postadress där du är mantalsskriven.
I det fall att fastigheten redan har en anslutning som bekostats av en tidigare ägare vill vi ha
uppgifterna för att uppdatera vårt medlemsregister.
Glöm inte att skriva under med namnteckning. Skicka ansökan i brev till adressen på nästa sida.
Det kostar 700 kr att bli medlem. 200 kr är den årliga medlemsavgiften till den ekonomiska
föreningen, och det är medlemmarna som på årsstämman beslutar om hur hög medlemsavgiften
skall vara. Dessutom betalas ett insatsbelopp på 500 kronor/fastighet vid inträdet, som utgör
insatsen i den ekonomiska föreningen, som gör att medlemmen blir delägare i föreningen, och
därmed delägare i fibernätet. Insatsen är en engångsavgift. (På vår hemsida går att läsa mer
under ”Frågor & Svar”)
OBS! Resterande insatsbelopp (beloppet för anslutningen), kommer att faktureras enligt prislista
efter att ett separat avtal har skrivits mellan föreningen och varje medlem. (I de fall där
insatsbelopp saknas)
Styrelsen behandlar din medlemsansökan och meddelar dig sedan besked via e-post eller brev.
Blir du antagen betalar du då in 700 kronor (500 kronor/fastighet i insats + 200 kronor i årsavgift
för 2017) till det bankgiro/bankkonto som angetts i styrelsens svarsbrev eller faktura. Du har
sedan 14 dagar på dig att betala efter att svarsbrevet skickats till dig, sedan förfaller din
medlemsansökan och du får göra en ny. När vi fått in din betalning skickar vi ett e-postbrev/brev
där vi bekräftar att du för din(a) fastighet(er) är medlem. Avgiften för anslutningen skall betalas
enligt uppgift på fakturan.
Styrelsen för
Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening
info@odensakerfiber.se
www.odensakerfiber.se

JAG VILL BLI MEDLEM I BREDBANDSFIBER I ODENSÅKER EKONOMISK FÖRENING
(OBS! skriv tydligt)
Personnummer / Organisationsnummer *

För och Efternamn *

Företag

 Saknar e-post

E-post *

Hemtelefon

Mobiltelefon

Fastighetsuppgifter gällande Odensåkersområdet
Fastighetsbeteckning *

Postadress *

Postnummer och ort *

Er mantalsskrivna adress eller företagets adress
Bostad eller företagsadress *

Postnummer och ort *

Land annat än Sverige

Övriga upplysningar
(Ex. beteckning på övriga fastigheter som ni planerar att ansluta. Vid ägarbyte, ange tidigare fastighetsägare)

Kryssa i om du inte vill att dina uppgifter (förutom för och efternamn) visas i föreningens medlemsregister på hemsidan



Ovanstående personuppgifter kommer att registreras i register hos Bredbandsfiber i Odensåker ekonomisk förening. Registret
kommer endast att användas för föreningens ändamål och kan komma att lämnas ut till myndighet eller annan i samband med det
arbete föreningen kommer att bedriva. Jag lämnar härmed mitt samtycke till föreningens hantering av mina personuppgifter genom
min underskrift enligt nedan.

Datum

Underskrift

Skickas till: Bredbandsfiber i Odensåker, ekonomisk förening
c/o Anders Eklund
Råstad Solbacka 1
541 96 VÄRING

