Välkommen till vår förening
Vi arbetar inom ramen för en ekonomisk förening för att inom området Varekilsnäs
från en linje söder om Väg 160 genom Varekil och Varekilsån ner till
Skåpesundsbron, plus Lilla och Stora Askerön bygga en fiberanläggning och sedan
driva handel med bredband/TV/telefonitjänster till våra medlemmar genom vår
egen anläggningen.
Först behövs ett ifyllt exemplar av medlemsansökan se nedan. Detta skickas på mail
eller via post till Renja Oscarsson Stora Askerön 484 472 98 Askerön
(fiber@renja.se). Därefter skickas 2 exemplar av anslutningsavtalet till er med
prisuppgift. Om det är fortsatt intressant returneras dessa till oss i original.
För att bli medlem krävs ett skriftligt avtal påskrivet av bägge parter, i 2
påskrivna exemplar.
Bygget finansieras delvis med EU-bidrag (40%) för maximalt 280 medlemmar. En
anslutning kostar minst 18 000 kr alternativt verklig anslutningskostnad. Varje ny
medlem får besked om priset för anslutningen innan man godkänns.
Värt att notera är den långa bindningstiden 5 år efter tecknandet alternativt 2 år
efter driftstart. Planerad driftstart till kvartal 1 2019 om bygget går som tänkt.
Föreningen har valt att varje fastighet ansluts vid husfasad med en anslutningsbox
på utsidan och en mediabox på insidan, vilket ingår i anslutningskostnaden.
Däremot ingår ingen ersättning om grävning/plöjningen i tomtmarken måste dras
genom dyrbara planteringar eller asfalterade områden. Markägaren ansvarar för
eventuella återställningskostnader.
I avtalet står det att det ingår 3 dagars eget arbete, men det är inte användbart så
styrelsen har ändrat detta till att fastighetsägaren ska samverka genom att
fastighetsägaren förväntas markera ut befintliga rör och markanläggningar så att
skaderisken minskar/ tas bort.
Föreningen följer Lagen om ekonomiska föreningar 1987:667, med tillhörande lagar
och föreskrifter.
Enligt den nya Dataskyddslagen kallad GRPD som träder i kraft i maj 2018 så ska
alla organisationer som sparar personuppgifter ha ett syfte med varje uppgift. Vi
bedömer att de uppgifter vi efterfrågar i avtal och ansökan krävs för att kunna
fullfölja de avtal vi har med respektive medlem. Utöver detta krävs viss
kartinformation (koordinater mm.) för att lösa åtagandena styrelsen har.
Hjärtligt välkomna!

Ansökan om medlemskap
Jag ansöker härmed om medlemskap i Askerön/Säckebäck Fiber Ekonomisk Förening
(769627-6562) som privatperson och lagfaren ägare eller nyttjanderättsinnehavare av
en fastighet inom Föreningens geografiska upptagningsområde. Jag är införstådd med
att ansökan är bindande och förbinder mig att verka för föreningens intressen.
Medlemsansökan behandlas av styrelsen som beslutar om beviljande eller avslag på
ansökan. Två exemplar av anslutningsavtalet skall biläggas medlemsansökan.
Tillsammans med det godkända anslutningsavtalet bifogas en faktura.
Medlemsinsats (100 kronor), första delbetalningen av anslutningskostnaden (900
kr) samt årsavgift för innevarande år (300 kronor för 2018) samt en engångsavgift
motsvarande tidigare års samlade årsavgifter (beslut enligt årsmötet 2018 på 800
kr) betalas in till Föreningens bankgironummer 532-4652 och märks med
fakturanumret.
Vid ägarbyte av fastighet skall även avtal om överlåtelse av ägartillskott biläggas
ansökan.
Fastighetsbeteckning (enligt lagfart/Lantmäteriets register):
Gatuadress (om annan än hemadress):
Personnummer:
Namn:
Adress (hem): _____________________________________
Postadress: _____________________________________
Epostadress: _____________________________________
Telefon hem/arb: ______________________ Mobiltelefon: ______________________
Ev. hyresgäst/ombud: _____________________________________
Övriga upplysningar: _____________________________________
_____________________________________
Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i
organisationen i enlighet med lagen om användning och lagring av
personuppgifter (GRDP).
Ort:
Datum:

Fastighetsägarens namnteckning:
Org.nr
769627-6562
Bankgiro
532-4652

Telefon
+46 702-900818
BIC/Swift
SWEDSESS

E-post
kassor@fiberforeningen.org
IBAN
SE6080000835350037588373

