Holsljunga Fiber Ekonomisk Förening
Överlåtelseavtal - när fiberansluten fastighet byter ägare.
Ägarbyten av fastighet

När medlem eller företag avyttrar en ansluten fastighet skall ägaren även överlåta andelen/anslutningen i fiberföreningen.
Om detta inte är möjligt skall den/de som tecknat avtalet fullfölja det samma (se kap.3, § 3, lagen om ekonomiska
föreningar). Ny ägare av fastigheten skall omgående dock senast inom 6 mån. ansöka om medlemskap. För företag gäller att
teckna avtal omgående dock senast inom 3 mån. skriva nytt avtal med Holsljunga fiber Ekonomisk Förening.
Vid ägarbyte skall följande uppgifter anges i avtalet och översändas till Holsljunga fiberförenings styrelse.

1. Fastighetsbeteckning:_
2. Ny fastighetsägare:_
3. Person/ organisations nummer:_
4. Fullständig: post/faktureringsadress:_

_

5. Epost adress:_
6. Fast telefon:_

Mobilnummer:_

_

Överlåtande fastighetsägare:
Namn textas

För fastigheten gällande avtals nr.

Överlåtande fastighetsägare, har vid detta avtals tecknande, inbetald en kapitalinsats eller anslutningsavgift om:

kr

exkl. moms. kr

inkl. moms.

Denna insats/avgift kommer att tillgodoräknas den nya ägaren och behållas av föreningen.

Underskrifter:
Samtliga nedan angivna parter godkänner detta överlåtelseavtal i sin helhet och har inget i övrigt att tillägga.
Detta avtal har upprättats i tre originalexemplar, varav fastighetsägarna tagit var sitt och Holsljunga Fiber Ekonomisk
Förening erhållit ett originalexemplar.

Ort:_

datum 20

-

-

/
Namn: Ägare/firmatecknare ny fastighetsägare

namnförtydligande

/
Namn: Ägare/firmatecknare överlåtande fastighetsägare

namnförtydligande

/
Namn: Firmatecknare för Holsljunga fiberförening

namnförtydligande

Blankett om medlemskap och aktuell information finns på föreningens hemsida, företag kontaktar föreningens Ordförande
eller kassör. Under flik ansökningar finns information:
För att överlåtelseavtalet skall gälla krävs att ny ägare ansöker och får medlemskap. Företag kan inte bli medlem,
utan skall teckna nya avtal med Holsljunga Fiber Ekonomisk Förening för att detta avtal skall gälla.
Bli medlem (gäller ej företag): Att bli medlem är enkelt, allt du behöver göra är att ansöka om medlemskap och ange
din fastighetsbeteckning. Detta gör du genom att fylla i medlemsansökan och skicka in den snarast, antingen direkt från
hemsidan eller skriv ut blanketten, fyll i och skicka per brev.
Anslutning av företag: För företag krävs att nya, anslutnings och tjänsteavtal tecknas med Holsljunga Fiber Ekonomisk
Förening.
POSTADRESS. HOLSJUNG FIBER EKONOMISK FÖRENING
C/O Bengt-Göran Karlsson
Heden 1
512 64 HOLSLJUNGA

