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Medlemsansökan till

Vänligen	
  svara	
  senast	
  2013-‐04-‐30.	
  

Vessige Fiberförening Ek. För.
Jag ansöker härmed om medlemskap i Vessige Fiberförening Ek. För.
Medlemskapet visar att jag vill ansluta min fastighet till fibernätet.
Äger Du, eller är delägare i, flera fastigheter skall Du skicka in en ansökan för varje fastighet
som Du önskar ansluta. Saknar Du möjlighet att kopiera ber vi Dig att begära ytterligare
blanketter. Blanketter kan också hämtas i Vessigeboden eller laddas ner från hemsidan.
OBS! Om Du väljer att inte ansluta Din fastighet skall Du ”kryssa” rutan längre ner i denna
blankett.
Insatsen är 100 kr per fastighet.
Medlemsavgiften för 2013 är 150 kr per fastighet.
250 kr betalas senast 2013-04-30 till Bankgiro nr 140-7089. Ange Ditt namn & Fastighetsbeteckning i meddelande så att vi kan identifiera vem som betalat.

OBS! En ansökan och en inbetalning per fastighet.
Om det finns flera fastighetsägare söker endast en medlemskap.

VAR VÄNLIG TEXTA!

Fastighetsbeteckning:_____________________________________________________

Namn:__________________________________ Personnummer:__________________
Adress:_________________________________________________________________
Postadress:_____________________________________________________________
E-postadress:___________________________________________________________
Telefon:______________________ Mobil-tel.: _________________________________
Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet
i enlighet med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL).
OBS! Vessigebro samhälle räknas som tätort. (Minst 200 invånare samt högst 200 m till
närmaste granne.) Vänligen markera om er fastighet ligger inom eller utom Vessigebro:
Fastigheten ligger inom Vessigebro samhälle ( )
Fastigheten ligger utanför Vessigebro samhälle ( )
Även om ni inte önskar att ansluta er fastighet ber vi vänligen att ni svarar på denna
förfrågan genom att skicka in denna blankett med angivande av
fastighetsbeteckning!

☐ Jag/vi väljer att inte ansluta min/vår fastighet till fibernätet.
Ort / datum: ___________________________________
_____________________________________________
Fastighetsägarens underskrift.

Blanketten kan läggas i föreningens postlåda i Vessigeboden.
Alternativt vikes den, förses med tape och porto och skickas till:
Håkan Johnsson, Ryssgärde Bergsgården 201, 311 65 Vessigebro.

