Västerlösa Fiber Ekonomisk Förening

Anslutningsavtal för zon 500M+
Detta avtal är upprättat mellan ____________________________________________ (nedan kallad
Medlemmen) och Västerlösa Fiber Ek. För. (nedan kallad Föreningen).

Avtalets syfte
Syftet med detta avtal är att ansluta fastigheten ____________________________________ (nedan kallad
Fastigheten) till fiberledning.

Allmänt
Föreningen skall bygga ett kommunikationsnät i samarbete med Utsikt baserat på optisk fiber. Föreningen
ansvarar för och upprätta gemensamma avtal för samtliga medlemmar i enlighet med nedanstående regler.
Under byggnationen finansierar Föreningen anläggningen med pengar som medlemmarna betalat in i form
av kontantinsats vilket motsvarar kostnad för grävning till tomtgräns i resp. område. Utsikts avgifter
tillkommer. Beloppet ska vara Föreningen tillhanda före kanalförläggningen påbörjas. Beloppet betalas mot
faktura från Föreningen.

Avtalsregler
§ 1. Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar.
§ 2. Medlemmen investerar sin del av den totala anläggningskostnaden i resp zon enl. redovisad fördelning.
§ 3. Redovisning av kalkyl och beslut om utdebitering av kontantinsats tas vid en stämma.
§ 4. Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom Fastigheten.
§ 5. Medlemmen ansvarar för förläggning av slang och kabel inom Fastighetens tomtmark. Medlemmen skall deltaga i
arbetet på tomt samt ev. utmärka hinder för grävningen. Medlemmen ombesörjer indragning i byggnad samt
väggmontering av Mediaomvandlaren enligt instruktioner som Föreningen/Utsikt tillhandahåller. Medlemmen skall
vara behjälplig vid grävning/installation/indragning av Fiber.
§ 6. Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära utträde ur Föreningen enligt Föreningens stadgar. Sådant
utträde påverkar inte Medlemmens ansvar för eventuellt tecknad revers eller kontant insats för byggande av
anläggningen. Medlemmen betalar alltid sin del av de kostnader Föreningen har ådragit sig i samband med
byggnationen.
§ 7. Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning skall dras inför Linköpings tingsrätt.
§ 8. Föreningens styrelse har rätt att innan byggstart annullera detta avtal om förutsättningarna för byggstart och
byggnation av kommunikationsnätet enligt ovan inte kan uppfyllas. Medlemmen betalar då sin del av de kostnader
Föreningen kan ha ådragit sig.
§ 9. Medlemmen/fastigheten förbinder sig att betala för grävkostnader upp till 18000KR.
§ 10. Föreningen kan säga upp avtalet om kostnader förenade med kanalförläggning överstiger kalkylerade kostnader
inom zonen.
§ 11. Det ekonomiska ansvaret för den förlagda kabeln enligt § 4 och förläggningsplikten av kabeln enligt § 5 kan
justeras genom att ett Markavtal upprättas mellan Föreningen och Medlemmen.
§ 12. Avtalet gäller enbart under förutsättning att fastigheten själv eller tillsammans med annan fastighet/er vilka avtal
med föreningen slutits, uppfyller avståndsvillkoren för zonen.
§ 13. Avtalet gäller inom zon 500M, avstånd vilket faller utanför zonen bekostas av fastigheten/medlemmen själv.
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För Föreningen
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Ordförande / Ia Olsson

__________________________________	
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________________________________
Kassör / Martin Svensson

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

