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Bokenäs Fiber ekonomisk förening 
 

Hemsida: www.bokenasfiber.se Org.nr. 769624-0113 

 

 

Nyttjandeavtal  

avseende Medlems nyttjande av tjänster i Föreningens fibernät 

 

Detta avtal är upprättat mellan ......................................................................................  (nedan kallad Medlemmen) och  

Bokenäs Fiber ekonomisk förening (nedan kallad Föreningen) avseende:  

Huvud-/Tilläggsanslutning nr: ...........................................  

 

Omfattning:  

 

Föreningen ger tillgång till dennes avtalade anslutning för förbindelse via Föreningens fibernät. Medlemmen väljer, genom detta avtal, att ansluta 

sig till det avtal Föreningen tecknat med Kommunikationsoperatören (KO) och som t.v. är TELIA. vilket innebär TV paket Lagom, bredband samt 

bredbandstelefoni, eller att själv teckna Öppen Fiber med föreningens KO..  

Den medlem som tecknar sig för Öppen Fiber med föreningens KO, betalar till föreningen endast för nättillgången (se Avgifter nedan) och inte för 

tjänster från den KO som föreningen tecknat avtal med.  

OBS efter uppstart kostar en flytt mellan avtalen om helårsabonnemang respektive Öppen Fiber f.n. 5750 kronor. Så – tänk efter! 

Avtalsregler: 

För detta avtals giltighet ligger ingånget anslutningsavtal mellan Medlemmen och Föreningen samt för tiden fastställda stadgar. Det åligger således 

Medlem att vara väl insatt i anslutningsavtalet och de stadgar som är aktuella.  

Byte mellan anslutningsform skall anmälas skriftligt till Föreningen. Tider för skifte mellan anslutningsform är 6 månader. Medlem medger, vid 

anslutning till föreningens avtal, härmed KO och Föreningen tillträde till fastigheten för underhåll, installation och felavhjälpning. Anm: Föreningens 

KO 

Avtalsperiod:  

Detta avtal gäller från det datum som detta avtal signerats och tills vidare.  

Avgifter:  

Avgifter till Föreningen för reparation, underhåll mm, skall följa Föreningens kostnadsutveckling. Avgiftens storlek beslutas av styrelsen. Avgiften för 

nyttjande av Föreningens Gruppavtal med KO följer avtalet mellan KO och Föreningen och är en kostnad för nyttjaren utöver avgiften till 

Föreningen. Föreningen reserverar sig gentemot Medlem för kostnadsförändringar som Föreningen inte kan styra över; t.ex. genom 

myndighetsbeslut, lagändringar eller force majeure.  

 

 Jag väljer att nyttja Föreningens Gruppavtal med KO för helårsabonnemang. 

 
Jag kommer att teckna eget avtal om Öppen Fiber med föreningens KO. För ev. abonnemangskostnader mellan 

överlåtelsedatum och till dess att mitt avtal om Öppen fiber träder i kraft, ansvarar jag för. 

 Jag accepterar att mottaga kallelse till Föreningsstämma samt annan information från styrelsen via mail.  

 

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

Medlemmen:   För Bokenäs Fiber ekonomisk förening 
 
Ort och Datum:  ........................................................  Bokenäs 20 ...............................     
 
 
Namnunderskrift:  .....................................................  Ordförande  ............................................................  
 
Namnförtydligande:  .................................................  
 
Personnummer:  .......................................................  
 
Information:  

Att inte avgifter framgår av avtalet beror på att dessa kan ändras genom styrelsebeslut och att avtal efter hand kommer att ingås 

med nya medlemmar och detta under ett antal år framöver. Avgifter betalas, i enlighet med stadgarna, på det sätt och inom den tid 

som styrelsen bestämmer. De stadgar som gällde vid detta avtals tecknande kan vara förändrade och avtalet följer de stadgar som 

är gällande.  

Vilka tjänster som KO (t.ex Öppen Fiber) levererar framgår av styrelsens information om avtalet mellan Föreningen och KO. 


