Bilaga 1

Ansökan om medlemskap i Brattmons Fiberförening
2015-05-28
Jag ansöker om medlemskap i Brattmons Fiber ekonomisk förening, organisationsnummer 769627-2041.

Sökande
Namn

Personnummer,
organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon

Postort

Land (om inte
Sverige)
Mobiltelefon

E-postadress

Beteckning på fastighet/er samt fastighetsadress/er som skall anslutas till
föreningens fibernät:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

……………………………………………………………………………….
Ort, datum

………………………………………………………………………………...
Underskrift

Ansökan att bli medlem kostar 100kr och den som inte blir antagen får pengarna
tillbaka. Betalningen kan vara kontant eller via Bankgiro 895-7946
Vid bankgiro så uppge namn fastighet och ev. e-postadress

Vid kontant betalning Kvitteras:……………………………………………………….

Hej!
Nu drar vi igång nytt försök med att få fiber på Brattmon.
Förra gången fick vi lägga ner planeringen då Jordbruksverket fick slut på bidragspengar. Kostnaden
som vi beräknade på förra omgången var ca 10-12000kr per fastighet.
Till hösten har Jordbruksverket ny möjlighet att lämna bidrag till fiberföreningar som ansöker om
stöd. Brattmons fiberförening behöver därför på nytt få intresseanmälan från alla som är intresserade
av fiber till sin fastighet. Intresseanmälan lämnar ni genom att betala 100: - för ansökan av
medlemskap i föreningen (se bilaga).
När vi har fått in alla intresseanmälningar så kan vi beräkna vad kostnaden blir för varje hus, och
därefter kan var och en ta ställning till om man vill ha fiber eller inte. Anser ni att kostnaden blir för
hög så kan ni under detta skede välja att hoppa av och din fastighet blir inte tillkopplad fibernätet.
Vi hoppas att alla betalar in medlemsavgiften för att hjälpa oss i fiberföreningen att få en så bra
överblick så att vi kan beräkna ett så exakt pris som möjligt för alla inblandade. Pris på anslutning
kommer endast att räknas ut på de som anmält intresse. Tackar du nej till fiberanslutning innebär det
att ledning inte dras till tomten och framtida kostnad vid påkoppling blir mycket högre.
Ni kan bidra med att prata med grannar och andra husägare på Brattmon så att de anmäler sitt intresse,
på så vis får vi fram kostnaden per fastighet. Desto flera vi blir, ju billigare blir det. Som vi tidigare
skrev så är detta endast en intresseanmälan som man kan hoppa av om man inte längre vill vara med.
Viktigaste förutsättningen för att få bidrag från Jordbruksverket är att minst 50 % av de fastboende och
mer än 24 totalt fastigheter är med i föreningen.
Vi hoppas att så många som möjligt anmäler sig så att detta blir av!
Brattmon den 30 maj 2015.
Styrelsen i Brattmons Fiberförening

Information rörande medlemskap
-

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom det fastlagda geografiska
området enligt Föreningens stadgar. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av
dem vara medlem. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

-

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

-

Som medlem och andelsägare åtar man sig att hålla Föreningen informerad om aktuella
kontaktuppgifter enligt ovan.

-

Om ni vill skicka medlemsblanketten ifylld på post eller mejl så kan ni ta ett ex själva samt
skicka tillbaka första bladet till mig och betala sedan på Bankgiro.
Min adress är
Ronny Andreasson
Brattmon 64
68060 Sysslebäck
Mobilnr. 070-5123042
ronny.brattmon@gmail.com

