Fastighetsanslutningsavtal
Avtal
Detta avtal är upprättat mellan
Namn
Adress
Postadress
Pers. nr
(nedan kallad Medlemmen)
och
Namn

Taknet ekonomisk förening

Adress

Box 27

Postadress

46221 Vänersborg

Bankgiro nr

465-7292

Org. nr
769620-0976
(nedan kallad Föreningen).
Avtalets syfte
Syftet med detta avtal är att ansluta fastigheten ………………………………..
till en fiberoptisk förbindelse som dras fram i föreningens regi.
Allmänt
§ 1. Föreningen skall bygga och driva ett kommunikationsnät baserat på
optisk fiber. Föreningen ansvarar för och upprättar gemensamma
avtal för samtliga medlemmar, och i förekommande fall icke
medlemmar, i enlighet med fastställda regler.
§ 2. Under byggnationen finansierar föreningen anläggningen med
inbetalda medel från medlemmarna. Inbetalningarnas storlek och
datum fastställs av styrelsen. Inbetalda medel återbetalas ej.
§ 3. Avyttras fastighet upphör medlemskapet i föreningen. Medlemmen
kan överlåta sin fiberanslutning till ny ägare som ansöker om
medlemskap i föreningen och tecknar nytt avtal med föreningen.
Anslutningen kan också stängas enligt §15 i föreningens stadgar.
Avtalsregler
§ 4. Medlemmen har läst och accepterat föreningens stadgar, samt
betalat föreningens års- och medlemsavgifter.
§ 5. Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning i
ansluten byggnad och tomt.
§ 6. Medlemmen ansvarar för förläggning av levererad kabel inom
byggnad och tomt, indragning i byggnad samt väggmontering av
mediaomvandlaren enligt instruktioner som föreningen tillhandahåller.
Medlemmen skall vara behjälplig, när föreningen installerar fiber och
ansluter mediaomvandlaren.

§ 7. Medlemmen får inte manipulera eller belasta nätet på ett
onormalt sätt. Med detta menas t. ex. extremt utnyttjande
av bandbredd, som medför begränsningar för övriga
abonnenter.
§ 8. Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin
tillgång till nätet utanför det egna abonnemangets
gränser.
§ 9. Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära
utträde ur föreningen enligt föreningens stadgar.
§ 10. Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av
medlemmen under maximalt 6 månader enligt stadgarna.
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.
§ 11. Om föreningen enligt stadgarna säger upp medlemskapet
upphör också detta medlemsavtal.
§ 12. Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning
avgörs enligt stadgarna.
§ 13. Föreningens styrelse har rätt, att innan byggstart
annullera detta avtal, om förutsättningarna för byggstart och
drift av kommunikationsnätet enligt ovan inte kan uppfyllas.
Medlemmen betalar då sin del av de kostnader, föreningen
kan ha ådragit sig och förbinder sig samtidigt att lämna
föreningen genom utträde enligt stadgarna.
§ 14. Föreningen ersätter inte medlemmens ideella arbete.
§ 15. För drift- och underhåll av anläggningen tas en avgift, som
fastställs av föreningen enligt stadgarna.
§ 16. För nyttjande av innehållstjänster i nätet, betalas för varje
nyttjad och avgiftsbelagd tjänst avgifter, enligt fastställda
taxor.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Frändefors den
För medlemmen

För föreningen

……………………….…………

…………………………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

………………………………….

…………………………………

