
Avtal om medlemsskap i  
Bredband i Klastorp ekonomisk förening 

vid ägarbyte av fastighet 

Avtal 
Detta avtal är upprättat mellan ________________________ (nedan kallad 
Medlemmen) och Bredband i Klastorp ekonomisk förening (nedan kallad Föreningen) 

Avtalets syfte 
Syftet  med  detta avtal är att Medlemmen skall bli ny medlem i Föreningen. Fastigheten 
är redan fysiskt ansluten till Föreningens nät och fastigheten har nu bytt ägare. Den 
tidigare ägaren har begärt utträde ur Föreningen. 

Nytt medlemsskap beviljas av Styrelsen enligt §4 och §10 i Föreningens stadgar, efter att 
Medlemmen betalt medlemsavgift. 

Medlemmen förbinder sig att följa Föreningens stadgar (Bilaga) och avtalsregler (Bilaga). 

Medlem som begär inträde i Föreningen: 

Namn  
Personnummer  
Adress  
Telefonnummer  
e-mail  
Fastighetsbeteckning  

Tidigare medlem som ägt fastigheten: 

Namn  

 

 
 

Underskrifter: 

__________________________ ______________________________ 
Medlem   Föreningens ordförande 

___________________  ____________________ 
Datum   Datum 

  



Avtalsreglcr för ny medlem  
 
§1 Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar, samt betalt Föreningens 

medlemsavgift. 
§2 Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom Fastigheten. 
§3 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 fastigheter. 
§4 Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet utanför Fastighetens 

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

stadgar. Är fastigheten redan ansluten kan för nyttjande av anläggningen därefter ett särskilt 
nyttjandeavtal för icke medlem tecknas med Föreningen efter särskild prövning och villkor 
gällande för icke medlem. 

§6 Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av Medlemmen under maximalt 2 månader om 
kraven enligt §3 eller §4 ej efterlevs. Åtgärden beslutas av styrelsen. 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. 

§7 Föreningen äger enligt stadgarna rätt att säga upp medlemskapet i Föreningen i vissa i stadgarna 
angivna situationer och då upphör också detta medlemsavtal. Dock påverkas inte Medlemmens 
ansvar för kontant insats. Utesluten medlem kan eventuellt för nyttjande av anläggningen - om 
byggnationen är fullföljd, efter styrelsens prövning - teckna särskilt nyttjandeavtal för icke 
medlem med föreningen, 

§8 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. Skiljeförfarandel skall äga 
rum i Göteborg. 

§9 Det ekonomiska ansvaret för den förlagda kabeln enligt §2 och förläggningsplikten av kabeln 
enligt §3 kan justeras genom att ett markavtal upprättas mellan Föreningen och Medlemmen. 

§10 För drift och underhåll av anläggningen tas ut avgift som fastställs av Föreningen enligt 
stadgarna. 

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