Bli medlem i
Fiberföreningen Näs-Hara-Västra Tönnet !
Varför då?
Säkra din anslutning för framtiden
Överföringshastigheten i fibernäten är betydligt högre än det som erbjuds och kan
erbjudas via kopparnät (ADSL) eller mobilnätet.
Vetskapen om att kopparnätet med ADSL på sikt kommer att fasas ut och avvecklas gör
inte framtiden mindre orolig. Redan i dag är ju telefonledningen till Harasjö-området
avklippt.
De mobila lösningar som finns idag, är och kommer att förbli ett komplement till ett fast
nät.

Bibehåll eller öka värdet på din fastighet
Eftersom fler och fler hushåll får tillgång till fiber, så kommer man på lite längre sikt att se
att värdet på anslutna fastigheter kommer att öka i relation till de som inte är anslutna.

Det kommer inte att bli billigare
Som medlem i Fiberföreningen Näs-Hara-Västra Tönnet kan du bli delaktig i de stöd som
föreningen kan söka från EU/länsstyrelsen för den här bredbandssatsningen.
Några sådana stöd kommer inte att finnas senare.
Det kommer inte några marknadsaktörer
Som det ser ut i dag finns det ingen vilja från marknadsaktörerna att bygga bredband på
landsbygden. Vi måste själva ta det initiativet!

Minska dina kostnader för TV, telefoni och bredband
Abonnemangskostnaderna för tjänsterna i fibernätet är lägre än de du har om du köper
motsvarande tjänster separat på traditionella vägar.
Om du vill utnyttja fiberkopplingen kan du välja abonnemang hos olika leverantörer för
olika tjänster. Ditt telefonnummer har du möjlighet att behålla.

Medlemskap i
Fiberföreningen Näs-Hara-Västra Tönnet ek.förening
Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att
tillhandahålla nätanslutning genom bredband för bl.a. data- och telekommunikation.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemskap
Till medlem kan antas sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde.
Som medlem bidrar du till fiberföreningens arbete via ditt medlemskap.

Insats och årsavgift
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kr.
Årligen betalas en medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman.
Med ditt medlemskap förbinder du dig inte att ansluta din fastighet till fibernätet.
Detta kan du bestämma senare när kostnaderna för fiberarbeten och storleken på möjliga
bidrag är klara.
Anslutningskostnaden är dessutom starkt beroende av hur många fastigheter som
ansluter sig, och på så sätt delar på de fasta kostnaderna.

Ansökan om medlemskap
Du ansöker om medlemskap genom att fylla i den bifogade blanketten och
lämna den till någon i styrelsen eller hos Edgrens/Euronics på Kyrkheden.
Insatsbeloppet, 100 kr, och (senare) årsavgiften betalas till plusgiro nr 712291-4

Välkommen som medlem!
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Ansökan om medlemskap i Fiberföreningen Näs-Hara-V.Tönnet
Jag ansöker om medlemskap i Fiberföreningen Näs-Hara-V.Tönnet ekonomisk förening
(nedan kallad Föreningen).
Sökande
Namn

Personnummer/Org.nr

Adress

Postnummer

Postort

Telefon

Mobiltelefon

Land (om inte Sverige)

Epostadress

Beteckning på sökandens fastighet/er

Vet du inte vilken fastighetsbeteckning din fastighet har, så kan styrelsen hjälpa till att ta reda på denna

Underskrift
Datum

Ort

Namnteckning

Information rörande medlemskap
Till medlem kan antas sökande som äger fastighet inom det fastlagda geografiska området enligt
Föreningens stadgar. om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dessa 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.

