
   

Fastighetsanslutningsavtal för medlemmar med  

Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening                    (2020-08-28) 
 

Avtal 
 

Detta avtal är upprättat mellan ____________________________________________ (nedan kallad Medlemmen)  

och Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad Föreningen). 

 

Avtalets syfte 
 

Syftet med detta avtal är att ansluta fastigheten ____________________________________ (nedan kallad Fastigheten) 

till Föreningens fibernät 

 

Allmänt 
 

Föreningen har byggt och driver ett kommunikationsnät baserat på optisk fiber och upprättar gemensamma avtal för 

samtliga medlemmar i enlighet med fastställda regler. 

Avyttras fastigheten upphör medlemskapet i Föreningen och nyttjanderätten enligt Föreningens stadgar. 

Avtalet följer fastigheten och skall överlämnas till köparen, som  kan välja att överta avtalet eller stänga anslutningen. 

Ev. senare öppning av anslutningen medför ersättning både till Föreningen (10.000 kr) och till Kungälv Energi. 

 

Avtalsregler 
 

§ 1.   Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar. 

§ 2.   Medlemmen ersätter Föreningen för bl.a. material  och disposition av fiberkabel och  mediaomvandlare samt in-    

         blåsning av fiber. Kostnaden är i normalfallet 25.000 kr, men kan vid komplicerad anslutning bli något högre. För  

         fastigheter belägna på Brattön tillkommer ö-tillägg med 10.000 kr. 

§ 3.   Medlemmen svarar för grävning och nedläggning av levererad  fiberkabel  från närmsta kopplingsskåp till bygg- 

         naden, indragning i byggnad samt väggmontering av mediaomvandlaren  enligt instruktion från Föreningen. 

         Medlemmen skall vara behjälplig när Föreningen installerar fiber och ansluter mediaomvandlaren. 

§ 4   .Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom fastigheten. 

§ 5.   Medlemmen får ej manipulera eller belasta nätet på ett onormalt sätt. Med detta menas t ex. extremt utnyttjande 

         av bandbredd, som medför  begränsningar för övriga fastigheter. 

§ 6.   Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet utanför Fastighetens gränser. 

§ 7.   Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära utträde ur Föreningen enligt Föreningens stadgar. 

§ 8.   Föreningen äger enligt stadgarna rätt att säga upp medlemskapet i föreningen i vissa angivna situationer och då  

         upphör också detta medlemsavtal.  

§ 9.   För drift- och underhåll av anläggningen uttas  avgift som fastställs av Föreningen enligt stadgarna. 

§ 10 .För nyttjande av tjänster i nätet betalas för varje nyttjad och avgiftsbelagd tjänst avgifter enligt gällande taxor. 

§ 11 .Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning får inte dras inför domstol utan skall slutligt avgöras av 

         skiljemän enligt gällande svensk lag om skiljemän. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. 

 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.   
 

Ödsmålsmosse/Skåra den ……………………………. 
 

 

 

För Medlemmen För Föreningen 
 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Person- /organisationsnummer Ordförande                                            

      

 

 

…………………………………………… ……………………………………………                                          

Adress Sekreterare  

    

 

 

……………………………………………        

Namnunderskrift                                           

 
 


