
ANSÖKAN om medlemskap 
i Väring sydost fiber ekonomisk förening 
 
Fastighetsbeteckning 
 
 
Belägenhetsadress - var finns fastigheten? 
 
 
 
Namn (fullständigt namn) fastighetsägare och kontaktperson Personnummer / organisationsnummer 

 
Postadress (utdelningsadress, postnummer, ortsadress) Telefon 

 
E-postadress    Mobiltelefon 

Som medlem i Väring sydost fiber ekonomisk förening visar jag att jag är intresserad av att 
ansluta min fastighet till fibernätet och jag är beredd att så långt möjligt stödja och underlätta 
genomförandet av projektet. 
Som medlem i Väring sydost fiber ekonomisk förening förbinder jag mig att ta del av och 
acceptera föreningens stadgar samt betala årsavgiften, år 2017 - 100 kr. Totala insatsen är 
20000 kr. Därtill kommer en anslutningsavgift som beror på antalet anslutna och vad 
utbyggnaden kostar. Väring sydost fiber erhåller bidrag för utbyggnad av fibernätet i Flistad-
Bankälla-Horn-Binneberg samt Tredje chansen. Ju mer ideell tid ni lägger desto bättre blir 
priset. Hjälps åt! 
 
Underskrift – fastighetsägare och kontaktperson 
 
………………………………………………….. 
Ort och datum 
 
…………………………………………………………………. 
Namnteckning 
 
…………………………………………………....................... 
Namnförtydligande 
 
Ansökan skickas till: 
Väring sydost fiber ekonomisk förening 
c/o Ingela Eriksson 
Väring Östergården 1 
54196 Väring 
Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i 
projektet Väring sydost fiber ekonomisk förening i enlighet med lagen 
(PUL) om användning och lagring av personuppgifter. 
Väring sydost fiber ekonomisk förening  
Org.nr: 769627-1399   
Bankgiro: 469-9922 
E-post: varingsydostfiber@varing.se 
Hemsida: varing.se  
	  

Ur	  stadgarna	  
	  
§	  4	  Medlemskap	  
Till	  medlem	  kan	  antas	  en	  sökande	  som	  äger	  
en	  fastighet	  inom	  Föreningens	  
verksamhetsområde.	  Om	  en	  fastighet	  har	  
flera	  delägare	  kan	  dock	  endast	  en	  av	  dem	  
vara	  medlem.	  	  	  	  
	  
Ansökan	  om	  medlemskap	  görs	  skriftligt	  till	  
föreningen	  på	  av	  föreningen	  tillhandahållet	  
formulär.	  
	  
Ansökan	  om	  medlemskap	  prövas	  av	  
styrelsen	  eller	  av	  den	  styrelsen	  utser.	  	  
	  
Om	  det	  är	  ändamålsenligt	  får	  arrendator	  
jämställas	  med	  fastighetsägare.	  	  
	  
§	  5	  Medlems	  skyldighet	  
Varje	  medlem	  är	  skyldig	  att	  betala	  av	  
föreningsstämman	  fastställda	  insatser	  samt	  
av	  föreningsstämman	  fastställda	  avgifter	  
och	  även	  i	  övrigt	  följa	  föreningens	  stadgar	  
och	  beslut.	  



Avstår från medlemskap 
i Väring sydost fiber ekonomisk förening 
 
Fastighetsbeteckning 
 
 
Belägenhetsadress - var finns fastigheten? 
 
 
 
Namn (fullständigt namn) fastighetsägare och kontaktperson Personnummer / organisationsnummer 

 
Postadress (utdelningsadress, postnummer, ortsadress) Telefon 

 
E-postadress    Mobiltelefon 

 
Jag har fått information om villkoren för medlemskap i Väring sydost fiber ekonomisk 
förening och att en senare ansökan om att bli medlem för att få en fiberanslutning 
kommer att medföra betydligt högre kostnader än om man är med från start. 
 
Underskrift – fastighetsägare och kontaktperson 
 
………………………………………………….. 
Ort och datum 
 
…………………………………………………………………. 
Namnteckning 
 
…………………………………………………....................... 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
Avstående skickas till: 
Väring sydost fiber ekonomisk förening 
c/o Ingela Eriksson 
Väring Östergården 1 
54196 Väring 
 
Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i 
projektet Väring sydost fiber ekonomisk förening i enlighet med lagen 
(PUL) om användning och lagring av personuppgifter. 
Väring sydost fiber ekonomisk förening  
Org.nr: 769627-1399   
Bankgiro: 469-9922 
E-post: varingsydostfiber@varing.se 
Hemsida: varing.se  

Ur stadgarna 

§ 2 Ändamål och verksamhet 
Föreningen har till ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att via ett lokalt fibernät för bredband, 
ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna 
nätkapacitet för bl.a. data- och 
telekommunikation. Föreningen kan även, 
direkt eller indirekt, tillhandahålla 
medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så 
kallade bredbandstjänster och telefon, samt 
bedriva annan sammanhängande och förenlig 
verksamhet.  
Medlemmarna ska delta i verksamheten 
genom att nyttja föreningens tjänster. 


