
Medlems nr.               

 

HRH Fiber Ekonomisk Förening      

    
Bredbandsföreningen för Hoberg, Rensvist, Härene 

 

Medlemsansökan/Avtal  
för inkoppling av medlems fastighet till föreningens 
kommunikationsnät 

 
Avtal 
Detta avtal är upprättat mellan medlem, se nedan, och Hoberg-Rensvist-Härene Fiber Ekonomisk Förening 
(HRH-Fiber), organisationsnummer 769626-4345, med syfte att ansluta en fastighet till föreningens 
kommunikationsnät med eventuella extra anslutningar. 
 

 Fastighetsägare Person nr. 

Adress Fastighetsbeteckning 
 
 

Post nr. 
 
 
 

Ort Fastighet som skall anslutas 

Tel. Extra anslutna hus 
 
 

Mobil E-post 
 
 
 

Allmänt 
Föreningen driver ett kommunikationsnät baserat på optisk fiber. Föreningen ansvarar för och upprättar 
gemensamma avtal för samtliga medlemmar, i enlighet med fastställda stadgar. Föreningen upprättar avtal 
med entreprenörer för drift och underhåll samt tjänsteleveranser i nätet. Medlemmen ansvarar för grävning 
inom egen småhustomt, samt installation i byggnaden enligt instruktioner från föreningen. 

Insatsbelopp 
insatsbeloppet i föreningen är satt till 21500kr.  

Vid medlemsinträde i efterhand tillkommer förutom ordinarie insats en extra kostnad motsvarande den del av 
den faktiska kostnaden som överstiger insatsbeloppet, samt en extra avgift på 5000kr (exklusive moms). 

Anslutningsavgift 
I samband med anslutning av fastigheten så erlägges en anslutningsavgift på 1000kr (exklusive moms).  

Medlemsavgift 
I samband med medlemsinträde erlägges en medlemsavgift per medlem på 200kr som gäller för 
innevarande år. 

Betalning  
Kostnaderna betalas mot faktura (20 dagar) i samband med att man beviljas medlemskap eller enligt 
överenskommelse. 

 

Detta avtal med avtalsregler, se baksidan, har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Medlem 

Ort och Datum 
HRH Fiber 

Ort och Datum 
 
 

Namnunderskrift 
 
 

Namnunderskrift 
 
 

Namnförtydligande 
 
 

Namnförtydligande 
 
 



Medlems nr.               

 

 

Avtalsregler 
 

§ 1. Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom den anslutna fastigheten. 
 
§ 2. 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. 
 
§ 3. Medlemmen skall följa gällande lagar och förordningar och får inte manipulera utrustning 
eller belasta nätet på ett onormalt sätt. 
 
§ 4. Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet utanför fastighetens 
gränser. 
 
§ 5. Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av medlemmen under maximalt 2 månader 
om kraven enligt § 3 och § 4 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. 
 
§ 6. För drift och underhåll av anläggningen tas avgift ut som fastställs av föreningen. 
 
§ 7. För nyttjande av tjänster i nätet betalas för varje nyttjad och avgiftsbelagd tjänst avgifter 
enligt fastställda taxor.  
 
§ 8. Medlemmen har läst och accepterat föreningens stadgar och dessa avtalsregler, samt betalt 
föreningens medlemsavgift. 
 
 
 
 
 
 
Ifylld blankett skickas till: 
HRH fiber 
Box 28 
44721 Vårgårda 
 

    
 


