TORPA AVLOPP Ekonomisk förening (TOA)
Överlåtelse av medlemskap
Ägare av fastighet
önskar härmed överlåta medlemskapet i TOA.
Medlemskapet innefattar samtliga av de delar i föreningen (avlopp, vatten och opto) som medlemmen tecknat för
fastigheten i TOA.
I det fall där följande alternativ är tillämpliga:
Följande fakturor har eller kommer att fullbetalas av nuvarande medlem:
Del i stamnät avlopp
Ja
Nej
Del i stamnät vatten
Ja
Nej
Del i stamnät opto
Ja
Nej
Avloppspump/brunn
Ja
Nej
Ringa in Ja för nuvarande medlem och Nej för tillträdande medlem.
OBS, vatten och avlopp är en förutsättning för medlemskap när det gäller nya fastigheter för gamla fastigheter gäller det
tidigare avtalets olika tecknade nyttigheter om inget tillägg av inte tidigare tecknad nyttigheter önskas.
Om ovanstående fastighet redan är aktiv I någon eller flera av föreningens nyttigheter så gäller
att föreningens faktureringsperioder för närvarande är halvårsvis med 31 mars och 31 september som
avstämningsdagar. Förbrukning faktureras genom Torpa Avlopp Samfällighetsförening (TAS).
TAS fakturerar den som är ägare till fastigheten vid respektive avstämningsdag. Nuvarande och tillträdande medlem
måste beakta detta i sin uppgörelse. Information om TOA och TAS finns på vår hemsida.
En anslutning innebär i avtalet mellan medlemmen och TOA/Kungsbacka kommun för vatten resp. avlopp en
maxförbrukning årligen av 300m3. Vid högre förbrukning förbehåller sig föreningen rätten att kunna endera begränsa
flödet eller att uttaxera en extra anslutningsavgift för vatten respektive avlopp.
Kungsbacka kommuns ABVA gäller för alla som ansluter sig till kommunens VA-nät så också om det sker via TOA.
Vid inkoppling och start av nyttjandet tillkommer lägenhetsavgift till kommunen vid var tids gällande pris. Priserna
finner man på http://www.kungsbacka.se här finns också information om ABVA.
Genom att skriva under denna överlåtelse så övertar den nya medlemmen samtliga rättigheter och skyldigheter mellan
sig som fastighetsägare och TOA. Finns flera ägare skall samtliga skriva under denna överlåtelse.
Vid oklarheter och frågor om vad denna överlåtelse eller medlemskapet i TOA innebär är det den nya medlemmens
ansvar och skyldighet att stämma av detta med styrelsen innan underskrift.
Medlemskap kan bara överlåtas till blivande fastighetsägare av en fastighet. I fallet att en fastighet har avyttrats och
medlemskapet inte överförts har den tillträdande fastighetsägaren inte rättighet att nyttja serviserna.
Undertecknad överlåtelse skickas till:
Torpa Avlopp, Björsagårdsvägen 23, 43974 Fjärås
Styrelsen Torpa Avlopp nås genom: styrelsen@torpaavlopp.se TOAs hemsida: http://www.torpaavlopp.se
Datum______________________________

Överlåtelse/tillträdes-dag____________________

Överlåtande medlem/ar

Tillträdande medlem/ar

_________________________________________
Underskrift/Namnförtydligande

_________________________________________
Underskrift/namnförtydligande

__________________________________________
Underskrift/Namnförtydligande

_________________________________________
Underskrift/Namnförtydligande

Telefon____________________________________

Telefon ___________________________________

Email______________________________________

Email_____________________________________

