ANMÄLAN/AVTAL
för anslutning kommunalt vatten och avlopp samt Fiber.
Abonnentens namn och adress:
Namn:

…………………………………………………..

Personnummer

……………………………….............................

Adress:

…………………………….................................

Postadress:

…………………………….................................

Telefon:

………………………………………………….

E-postadress:

………………………………………………….

Fastighets/arrende beteckning:

…………………………………………………..

Denna överenskommelse har träffats mellan ovanstående abonnent, nedan kallad abonnenten,
och Fiber Vatten och Avlopp i Flo ekonomisk förening, nedan kallad föreningen.
Föreningen bildades 2013 för anslutning av kommunalt vatten och avlopp till fastigheter
belägna i Flo Socken, Grästorps kommun. Föreningens syfte och verksamhet är drift och
förvaltning av ledningen från Grästorps kommuns stamnät och fram till tomtgräns för
medlemmen. Samtidigt dras det med tomrör för bredband.
Föreningen kommer att investera i anläggning av ledning och pumpar samt dimensionera
dessa.
Med ovanstående information och kännedom lämnar jag/vi härigenom vår bindande anmälan
för anslutning till ledningsnätet för Fiber och kommunalt vatten och avlopp enligt följande
villkor.
Abonnenten förbinder sig härigenom att betala 50 000 kr i kontantinsats per ägd fastighet
samt 50 000/6 för ____ tillkommande lägenhet(er), totalt ____________kr
i kontantinsats till föreningen efter fakturering, samt de månadsavgifter som tillkommer då
nätet är i drift.
•
•
•

Om oförutsedda tekniska problem eller brist på framkomlighet skulle omöjliggöra
anslutning återbetalas insatsen till fullo.
Storleken på månadsavgifterna fastställs på föreningens respektive ordinarie årsmöten.
Personuppgifterna hanteras enligt gällande lagstiftning.
Jag samtycker till att mina personuppgifter sparas av föreningen.

För överenskommelsen gäller följande:
•

Föreningen förbinder sig att hålla anläggning med ledning för Fiber och kommunalt vatten
och avlopp i Flo Socken. Föreningen ansvarar inte för vattnets kvalitet eller oförutsedda
tryckfall orsakade av kommunens ledningsnät.

•

Föreningen svarar för och ombesörjer allt framtida underhåll av ledningsnätet fram till
servis vid tomtgräns för ledningen, som finansieras genom avgift för respektive abonnent.

•

Abonnenten förbinder sig att på ansluten fastighet installera godkänd vattenmätare, för
årlig avläsning och utdebitering av levererad volym vatten och avlopp enligt av
Föreningen fastställd taxa.

•

Abonnenten förbinder sig att inte ansluta cementrör, dagvatten, avlopp från garage utan
oljeavskiljare och följa av Grästorps kommun aktuella fastställda regler och
anvisningar ”Allmänna bestämmelser för brukande av Grästorps kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning”.

•

Abonnenten förbinder sig att ansvara för den egna fastighetens avloppspumpstations
installation, underhåll och drift.

•

Abonnenten förbinder sig att ta del av föreningens stadgar och i allt övrigt följa av
föreningens styrelse och/eller årsmöte antagna regler och förordningar.

•

Abonnenten förbinder sig att inte återfylla ledningsgraven på tomten innan föreningens
representant getts möjlighet att besiktiga installationen. (ev täthetsprov).

•

Abonnenten förbinder sig att inte vidareleverera eller försälja av föreningen levererat
vatten eller bredband. Abonnent får inte heller leverera avlopp från annan fastighet om
inte särskilt avtalat med föreningen (Ex samfällighet).

•

Abonnenten förbinder sig att ge föreningens styrelse, eller av denna utsedd kontrollant,
rätt till inspektion av till ledningarna anslutna, installationer, vattenmätare m.m.

•

Fastighetsägare ansvarar för att upplysa om belägenhet av interna tele-,
el-, dränerings-, jordvärme-, vatten- och avloppsledningar. Extrakostnader för skador på
anläggningar svarar respektive fastighetsägare för om läge för dessa ej anvisats.

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var
sitt exemplar.
Grästorp den

Grästorp den
Fiber Vatten och Avlopp i Flo ek förening

……………………………………..
Abonnent

…………………………………….
Ordförande

