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Avtal avseende Medlems nyttjande av Föreningens fibernät 
 
Detta avtal är upprättat mellan    
och Valbo Ryr Kleva Fiberförening Ekonomisk förening för fastigheten:  
 
Omfattning:  
Föreningen ger tillgång till föreningens tjänster, Telia Fastighetsanslutning i fem år från det att tjänsterna 
levereras enligt avtal med Telia. Medlemmen väljer att ansluta sig till Föreningens tjänster enligt avtal med 
föreningens tjänsteleverantör Telia för Telia Bredbanstelefoni, Telia Digital-tv Grundutbud Lagom, Norska 
Kanaler Nrk 1, Nrk 2, TV 2 Norge samt Telia Bredband FiberLan 8/50-10/100 Mbit. (Medlem som önskar 
utöka sitt tjänsteutbud avtalar medlem detta direkt med Telia. ) 
 
Avtalsperiod:  
Detta avtal gäller i fem år från Föreningens uppkopplingsdatum. Skriftlig uppsägning av avtalet skall ske 
senast sju månader före huvudförfallodagen, annars förlängs det automatiskt att gälla ytterligare ett år. 
Därefter förlängs avtalet årsvis med iakttagande av sju månaders uppsägningstid. Avtalet får överlåtas till 
ny brukare av fiberanslutningen. 
 
Avgifter:  
Nätavgifter skall följa Föreningens kostnadsutveckling, i dagsläget 612 kr/år inkl. moms.  
Om Medlemmen i stället väljer att ansluta sig till Föreningens avtal med tjänsteleverantör för IP telefoni, TV 
samt bredband, kommer kostnaden att bli Föreningens avtalskostnad per medlem (299 kr/månad vilket 
gäller hela avtalsperioden), plus av Föreningen fastställda avgifter, i dagsläget tillsammans 350 kr/månad 
inkl. moms. Medlemmen ska följa de avtalsregler som Föreningen har fastställts i det anslutningsavtal som 
denne slutit med Föreningen. Kostnaderna ovan gäller med reservation för leverantörers och 
myndigheternas ändringar av skatter eller andra pålagor. 
 

 Ja, Jag/Vi väljer att ansluta mig/oss till Föreningens avtal med tjänsteleverantör för IP-telefoni, TV 
och bredband. Debitering: I dagsläget 350 kr/månad inkl. moms  

 
Förskottsfaktureras 1 gånger om året med 30 dagars betalningsföreläggande. 
Förskottsfaktureras 2 gånger om året med 30 dagars betalningsföreläggande. 
Förskottsfaktureras 4 gånger om året med 30 dagars betalningsföreläggande. 

 
 Jag/Vi väljer att vänta med att få tillgång till tjänster via fiberanslutningen tills jag/vi är i 

behov av tjänster via fibern. Debitering: I dagsläget 0 kr/år inkl. moms. 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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