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MEDLEM PRIVAT 

     

BINDANDE AVTAL FÖR BREDBAND I CARLSLID 
 
 

Jag har tagit del av avtalsvillkor, de allmänna villkoren och föreningens stadgar, och 

genom min anmälan accepteras dessa. Därmed ansluts nedan fastighet till fibernätet i 

Carlslid. 
 

Ange med ett kryss valt alternativ 
 

 Alternativ 1 Aktiv anslutning/medlemskap med 12 månaders avtal om 

Internetaccess. 

  

 

 Alternativ 2 Passiv anslutning/medlemskap utan Internetaccess. 

   

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr 

Tecknande av nyttjanderättsavtal (markavtal) mot Carlslids Bredband skall ske utan 

kostnad för föreningen (om inte detta redan är gjort). 

 

Anmälan är bindande.  

 

Undertecknad godkänner också att ett medlemsregister upprättas för nyttjande med bl.a. 

nedan information för att styrelsen i Carlslids Bredband ska hantera fortsatta ärenden.  

 

En kopia av avtalet behålles av fastighetsägaren. 

 

 

Namn:       

 

Personnummer:       

 

Adress:   

 

Postnummer och Ort:   

 

Fastighetsbeteckning:   

 

Telefon:   

 

E-post:    

 

Datum:   

 

 

Underskrift:  

 

 

 

 
Påskrivet avtal lämnas till föreningen Carlslids Bredband Ek. för. Kontant medlemsinsats och medlemsavgift 

faktureras av föreningen när medlemsansökan godkänts.
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MEDLEM PRIVAT 

 

 

AVTALSVILLKOR 
 

 
1. Medlemsinsats för anslutning (”kontant medlemsinsats”) 

 
• Varje medlem skall erlägga 25 850 kronor i anslutningskostnad (”kontant 

medlemsinsats”) Denna summa aviseras och ska vara Carlslids Bredband 

tillhanda snarast, dock senast angivet datum. Den årliga medlemsavgiften på 

för närvarande 200 kronor tillkommer. 

 

2. Månadsavgift till föreningen (Internetaccess och kabel-TV) 

 

När anslutningen är färdigställd kommer tjänsten Internetaccess och kabel-TV att 

erbjudas. För 2022 är priset 180 kr/månad.  

 

Månadsavgiften för tjänsten Internetaccess och kabel-TV debiteras inte förrän Internet-

uppkopplingen och kabel-TV är klar att användas. 

 
3. Betalning 

Betalning till föreningen sker halvårsvis (03-30, 09-30). Betalningen av ”kontant 

medlemsinsats” och ”medlemsavgift” aviseras i förväg av föreningen. Faktureringsavgift 

kan tillkomma på föreningens fakturor. 

 

4. Upphörande av avtal 

Styrelsen äger rätten att under projekteringsfasen säga upp avtalet med medlem vars 

reella anslutningskostnad blir orimligt hög.  

Eventuellt erlagda kontanta medlemsinsatser (25 850 Kr) återbetalas till enskild medlem 

som fått sitt avtal hävt. Ingen ränta betalas ut. 

Den årliga medlemsavgiften på 200 Kr (gäller 2022) återbetalas ej. 

 

5. Övrigt 

Medlem ansvarar för grävning och återställning av kabeldike på egen tomt efter 

överenskommelse med entreprenör om placering av kabeldike. 

Detta utan att yrka ersättning av föreningen för t.ex. hyra av redskap (maskiner), 

inkomstbortfall, materiel för återställning (gräsfrö etc.) eller andra kostnader som kan 

förekomma vid nedläggning av fiber och återställande efter grävarbete. 


