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Tjänsteavtal nyttjande av fibernät 

Avtal avseende medlems nyttjande av föreningens    
fibernät 

 
Detta avtal är upprättat mellan    
(nedan kallad medlemmen) och Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad föreningen)  
 
För fastigheten (fastighetsbeteckning)___________________________________________ 
 
På postadressen____________________________________________________________ 
 
Kundnummer____________________       
 
Omfattning: 
Föreningen ger tillgång till föreningens tjänster, Telia Fastighetsanslutning i fem år från det att tjänsterna började levereras 
enligt avtal med Telia. Medlem väljer att ansluta sig till föreningens tjänster enligt avtal med föreningens tjänsteleverantör Telia, 
för bredbandstelefoni, digital-TV grundutbud Lagom samt Bredband Fiber Lan 250/100 Mbit, s.k. Trippelavtal. (Medlem som 
önskar utöka sitt tjänsteutbud avtalar detta direkt med Telia). Teknisk utrustning (router och TV-box) tillhandahålls och ägs av 
föreningen och utrustningen ska lämnas kvar i fastigheten då avtalet upphör. 
OBS! Vid fel på utrustningen, om ni behöver kontakta Telia tel.nr 020 – 20 20 70, hänvisa till Trippelavtal med 
Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening. 
 
Avtalsperiod:  
Detta avtal gäller som längst till 1 oktober 2024, med option på förlängning 1 år till 1 oktober 2025.  
Anslutningstillfällen sker vid fyra fastställda tidpunkter per år med tre månaders intervall. De fastställda tidpunkterna är 
februari, maj, augusti samt november. Ansökan om anslutning måste vara föreningen tillhanda senast en månad innan (alltså 
senast 31 december, 31 mars, 30 juni eller 30 september). 
 
(Skriftlig uppsägning av avtalet måste ske senast vid samma tidpunkter och avstängning verkställs då två månader senare).  
Avtalet får överlåtas till ny brukare av fiberanslutningen.  
 
Avgifter:  
För medlem som väljer att ansluta sig till föreningens avtal med tjänsteleverantör för bredbandstelefoni, TV samt bredband 
(Trippelavtal) kommer kostnaden att bli föreningens avtalskostnad per medlem 349 kr/månad plus administrativ kostnad, vilket 
gäller hela avtalsperioden. Kostnaderna ovan gäller med reservation för leverantörers och myndigheters ändringar av skatter 
eller andra pålagor. 

 

 

Jag skickar in denna blankett då jag önskar att ansluta mig till föreningens Trippelavtal, 
vid närmaste kommande anslutningstillfälle (se ovan). 
Debitering: I dagsläget 349 kr/månad inkl. moms plus administrativ kostnad. Fakturor utsändes 
för tre månader åt gången med förfall i förskott.  
 

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

______________________________           __________________________________     
Ort/datum                                    Personnummer                                  

______________________________                 __________________________________ 
Underskrift          Namnförtydligande 

______________________________                  __________________________________      
Adress                                    Postnr och ort 

______________________________                  __________________________________ 
Telefonnummer                                                    E-postadress 

 
Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening  

______________________________                 __________________________________      
Ort/datum                                                             Tomas Ljungsberg, ordförande      
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Allmänna avtalsregler: 

 
§ 1. Medlem har läst och accepterat föreningens stadgar 
 
§ 2. Medlem är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom den anslutna bostaden. 
 
§ 3. Den utrustning medlem ansluter till kommunikationsnätet skall vara godkänd för ändamålet.  
 
§ 4. Medlem ska följa gällande lagar och förordningar. Medlem får inte manipulera utrustning eller 
belasta nätet på ett onormalt sätt.  
 
§ 5. Medlem får inte använda tjänsterna eller låta någon annan använda tjänsterna för olagliga eller 
oetiska ändamål, som strider mot myndighetsföreskrifter eller på ett sätt som ger upphov till skada 
eller annan olägenhet för föreningen eller tredje man.  Exempelvis får medlem inte dela ut sin tillgång 
till nätet utanför fastighetens gränser. 
 
§ 6. Betalning anses fullgjord när den kommer föreningen tillhanda. Betalning skall vara föreningen 
tillhanda senast på fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning äger föreningen rätt att ta ut 
påminnelsekostnad och vidta inkassoåtgärder. Alla kostnader förorsakade av den uteblivna 
betalningen samt dröjsmålsränta enligt lag debiteras medlem.  
 
§ 7. Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av medlem om kraven enligt § 4, § 5 och § 6 ej 
följs.  
När medlem betalat de obetalda fakturorna öppnar föreningen abonnemanget. Vid öppnandet kan 
föreningen ta ut en aktiveringsavgift av medlem. 
 
§ 8. Föreningen kan bringa avtalet att upphöra och med omedelbar verkan häva avtalet på grund av 

upprepade brott mot villkoren i detta avtal. 

§ 9. Föreningen har rätt till ersättning för skada som medlem, eller någon medlem ansvarar för, 

förorsakat genom vårdslöshet. 

§ 10. I den mån föreningen inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av 
omständigheter som föreningen inte kan råda över kan föreningen inte göras ansvarig för därav 
föranledd skada. 
 
§ 11. Medlem kan få meddelande från föreningen, vi använder då de kontaktuppgifter som medlem 
meddelat oss. Föreningen föredrar att använda e-post, om uppgifterna ändras är det därför viktigt att 
medlem genast meddelar oss det. 
 
§ 12. Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning skall slutligt avgöras av svensk domstol. 
 

 

 

 

 

 

  


