
 
 

Ansökan om  

 Anslutningsavtal måste finnas för att ha tjänsteleveransavtal samt är medlem 

 Tjänsteleveransavtal förutsätter att det finns anslutningsavtal samt är medlem 
                                                                                                                                                                   

Detta avtal är upprättat mellan medlem, se nedan, och Nossans Fiber Ekonomiska Förening,  

organisationsnummer 769622-4737. 

Namn Medlemsnummer(ifylles av föreningen) 

  

Personnummer Fastighetsbeteckning 

  

Adress Byggnad som är/skall anslutas, ev. extra anslutning 

  

Telefonnummer E-post adress 

  

 

Allmänt  

Föreningen äger och driver ett kommunikationsnät baserat på optisk fiber. Föreningen ansvarar för 

och upprättar gemensamma avtal för samtliga medlemmar, i enlighet med fastställda regler.   

  

Föreningen upprättar avtal med entreprenörer för drift och underhåll samt tjänsteleverantörer i nätet.   

 Omfattning  
Föreningen ger tillgång till föreningens tjänster, Telia Fastighetsanslutning. Medlemmen väljer att 
ansluta sig till Föreningens tjänster enligt detta avtal med föreningens tjänsteleverantör Telia för Telia 
Bredbanstelefoni, Telia Digital-tv Grundutbud Lagom samt Telia Bredband FiberLan 8/5010/100 
Mbit. (För abonnent som önskar utöka sitt tjänsteutbud avtalar abonnent direkt med Telia.    

Avtalsperiod  
Detta avtal gäller i 5 år från och med uppkopplingsdatum. Skriftlig uppsägning av avtalet skall ske sju 

månader före huvudförfallodagen, i annat fall förlängs avtalsperioden automatiskt med ett år i taget. 

Avtalet får överlåtas till ny abonnent.   

Avgifter  
Kostnaden är 380 kr/månad inkl. moms. Kostnaderna ovan gäller med reservation för leverantörers 

och myndigheternas ändringar av skatter och andra kostnadsförändringar. Kostnader 

förskottsfaktureras 4 gånger om året med 30 dagars betalningsföreläggande.  .  
Då fler anslutningar, tex lägenheter, upprättas i samma byggnad tillkommer en avgift med 4000 kr 

plus moms per extra anslutning.   
 
 

 

 

           

 



 

         

 

     
Avtalsregler  
  

§ 1. Medlemmen har läst och accepterat föreningens stadgar och dessa avtalsregler, samt betalt 

föreningens medlemsavgift.  

§ 2. Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom den anslutna fastigheten.  

§ 3. Medlemmen ansvarar för förläggning av levererad kabel i byggnaden, indragning i byggnad samt 

väggmontering utav mediaomvandlaren enligt instruktioner som föreningen tillhandahåller. 

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

§ 4. Medlemmen skall följa gällande lagar och förordningar och får inte manipulera utrustning eller 

belasta nätet på ett onormalt sätt.  

§ 5. Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet för egen vinning.  

§ 6. Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av medlemmen under maximalt 2 månader om 

kraven enligt § 4 och § 5 ej efterlevs. Åtgärden beslutas av styrelsen. Medlemmen är inte för den 

tiden berättigad till någon reduktion utav årsavgift, underhållsavgift eller annan avgift som 

föreningen eller annan fordringsägare normalt har rätt till.  

§ 7. För drift och underhåll av anläggningen tas avgift ut som fastställs av föreningen.  

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

fastställda taxor. Medlem som inte nyttjar tjänster skall betala en av styrelsen fastställd särskild 

årsavgift. 

Detta avtal med avtalsregler, se även vår hemsida, har upprättats i två exemplar varav parterna 

tagit var sitt.  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

      
 

 

Nossans fiber ekonomisk förening  Org.nr            Telefon         E-post                        Hemsida 

 c/o Johnny Carlsson                      769622-4737   0513-50825   info@nossansfiber.se  www.nossansfiber.se  

Lunda Östergården 4  
524 91 Herrljunga  
                                                                       

Ort och Datum 

 
För Föreningen 
Ort och Datum  

Namnunderskrift   
  

  

Ordförande  

Namnförtydligande   

  

  

Kassör  

mailto:info@nossansfiber.se

