
ANSÖKAN om medlemskap 
i Östra Sventorp fiber ekonomisk förening  
 

Fastighetsbeteckning 
 
 

Belägenhetsadress 
 
 
 

Namn (fullständigt namn) fastighetsägare och kontaktperson Personnummer / organisationsnummer 

 

Postadress (utdelningsadress, postnummer, ortsadress) Telefon 

 

E-postadress    Mobiltelefon 

 
Som medlem i Östra Sventorp fiber ekonomisk förening visar jag att jag önskar att ansluta 
min fastighet till fibernätet och jag är beredd att så långt möjligt stödja och underlätta 
genomförandet av projektet. 
Som medlem i Östra Sventorp fiber ekonomisk förening förbinder jag mig att ta del av och 
acceptera föreningens stadgar samt betala årsavgiften om 300 kr och en första delinsats om 
10000 kr senast månadsskiftet efter anmälan. Första medlemsavgiften gäller för 2015. 
Hittills har övriga medlemmar gjort 2 delinsatsinbetalningar om 5000 kr, dvs 10000 kr. 
Styrelsen förbehåller sig rätten att pröva varje ansökan. 
 

Underskrift – fastighetsägare och kontaktperson 

 
………………………………………………….. 

Ort och datum 
 
…………………………………………………………………. 
Namnteckning 
 
…………………………………………………....................... 
Namnförtydligande 
 

Ansök lämnas/skickas till: 
Östra Sventorp fiber ekonomisk förening 
c/o Uno Fredriksson 
Stora Långaskede 
541 92 Skövde 

 
Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i 

projektet Östra Sventorp fiber ekonomisk förening i enlighet med lagen 

(PUL) om användning och lagring av personuppgifter. 

Östra Sventorp fiber ekonomisk förening  

Org.nr: 769627-5994 (finns på hemsidan efter registrering hos bolagsverket) 

Bankgiro: 203-7133 (tas fram efter registrering av ek. förening) 

Plusgiro: 345311-5 

E-post: fiber@sventorp.net 
Hemsida: http://sventorp.net/ 

 
 
Utfärdat: 150413 

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. 

I samarbete med: 

 

mailto:fiber@sventorp.net
http://sventorp.net/

