
Kälarne-Gällö-Bräcke fibernät Ek. Förening                Organisationsnummer: 769628-2206 
 
Avtal avseende Medlems nyttjande av tjänster i Föreningens fibernät 
 
Detta avtal är upprättat mellan _________________________________________ (nedan kallad medlemmen) 
   (namn) 
och Kälarne-Gällö-Bräcke fibernät Ekonomisk Förening (nedan kallad Föreningen) för anslutningen: 
 
         ________________________________________________________________________  
 
ANTINGEN   (fastighetsbeteckning) 
Kollektivt avtal 

 
Jag/Vi väljer att ansluta mig/oss till Föreningens kollektiva avtal med Telia. Debitering: se nedan 
under Avgifter 
Jag/Vi önskar Kvartalsbetalning                   Månadsbetalning 

 
Omfattning: 
Medlemmen väljer att ansluta sig till Föreningens tjänster enligt avtal med föreningens tjänsteleverantör Telia för Telia 
Bredbandstelefoni, Telia Digital-tv Grundutbud Lagom samt Telia Bredband FiberLan 250/250 Mbit. (Medlem som önskar utöka 
sitt tjänsteutbud avtalar detta direkt med Telia.) 
 
Aktivering av tjänster: 
För att kunna aktivera tv boxen behövs tv koder som finns på Telias hemsida och”Mitt Telia” där Ni loggar in med bankid för att 
komma till dina abonnemang och tv koder. OBS OBS kolla detta först innan Ni byter router och tv-box, det har hänt att tv koderna 
och abonnemangen inte finns upplagda på Er ”Mitt Telia”. Detta kan bero på att den förre ägaren ligger kvar hos Telia på den 
adress som Ni nu tagit över. För att lösa det måste den nye och gamla ägaren fylla i ett överlåtelseavtal se länk: 
https://www.telia.se/privat/support/overlatelse 
 
Avtalsperiod: 
Detta avtal gäller i åtta år från Föreningens uppkopplingsdatum 2020. Skriftlig uppsägning av avtalet kan ske med upp till 6 
månaders uppsägningstid (gäller dock endast i undantagsfall t.ex. vid ändrade levnadsförhållanden). Avtalet får överlåtas till ny 
brukare av fiberanslutningen. 
 
Avgifter: 
Föreningens avtalskostnad per medlem är 339 kr/månad (vilket gäller hela avtalsperioden). Till denna tillkommer en 
administrationsavgift, för närvarande 30 kr/betalningstillfälle (justeras årsvis vid behov) = 369 kr/månad eller 1047 kr/kvartal. 
Avgifterna förskottsfaktureras med 30 dagars betalningsföreläggande via autogiro om inget annat avtalas. Vid pappersfaktura 
tillkommer 20 kr per betalningstillfälle. Vid utebliven betalning stängs tjänsten av efter påminnelse. Eventuella kostnader för detta 
från Telia debiteras medlemmen. 
Medlemmen ska följa de avtalsregler som har fastställts i det anslutningsavtal som denne slutit med Föreningen. Kostnaderna 
ovan gäller med reservation för leverantörers och myndigheternas ändringar av skatter eller andra pålagor. 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ELLER 
Öppen Fiber 
 

Jag/Vi väljer Öppen Fiber och betalar därmed hela kapitalinsatsen direkt mot faktura. 
Vid eventuell övergång till Kollektivt avtal i framtiden kontaktar jag/vi föreningen. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Medlemmen Kälarne-Gällö-Bräcke fibernät ek. förening 

  
Ort och datum Ort och datum 
  

Underskrift Firmatecknare 
 

  
Namnförtydligande Michael Löfgren, ordförande                  

  
Adress 
 
______________________________________________ 
Postnummer, ort 
 

 
 
_________________________________________ 
 

  
Personnummer  
 

  
 

 

https://www.telia.se/privat/support/overlatelse

