
Uddared Fiber ekonomisk förening                                 Överlåtelseavtal 2020-12-08.doc 

Överlåtelseavtal när fiberansluten fastighet byter ägare 

När medlem säljer en ansluten fastighet skall denne även överlåta anslutningsavgiften till köparen, 
d v s denne betalar ingen ny anslutningsavgift. För att överlåtelsen ska vara giltig skall köpare av 

fastigheten, som inte redan är medlem i Uddared Fiber, ansöka om medlemskap i föreningen 
i enlighet med de villkor som anges i föreningens stadgar och i Anslutningsavtalet samt betala insats 
(200:-) och en administrationsavgift (800:-). Ansökan kan göras på blanketten Medlemsansökan  
eller genom att kryssa i valet om medlemskap nedan. 
I samband med överlåtelsen kan Telia komma att ta ut en avgift. 

Alla blanketter finns på www.uddaredfiber.se under menypunkten "Medlemskap". 

Vid ägarbyte skall detta Överlåtelseavtal fyllas i  i tre exemplar. Blanketterna överlämnas signerade till 
någon i Uddared Fibers styrelse, som kontrasignerar och ser till att ändring görs av registeruppgifter 
för fakturering. Lista över styrelsemedlemmarna finns på hemsidan under "Kontakt - Styrelsen". 
Detta avtal gäller även som begäran om avgång för säljaren enl. §9 i stadgarna. 
Säljaren ska också hos Telia (020-202070) säga upp eventuella tjänster utöver föreningens basutbud. 

Härmed överlåtes anslutningsavtalet mellan Uddared Fiber och nedan angiven fastighet 
från tidigare ägare till ny ägare enligt nedanstående uppgifter. 
Den nya ägaren ikläder sig härmed alla rättigheter och skyldigheter enligt anslutningsavtalet. 
Den router / gateway och tv-box som ingår i avtalet skall överlämnas till den nya ägaren 
liksom den tidigare ägarens exemplar av Anslutningsavtalet. 
 
Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav samtliga parter tagit var sitt efter signering. 

Ort: __________________________ datum 20    - ____ - ____ 

Ansökan om medlemskap: Fastighetbeteckning: 

Härmed ansöker jag/vi om medlemskap 
i Uddared Fiber. 

Datum för övertagande: 

Ny fastighetägare 1 (kontaktperson) Ny fastighetägare 2 
Namn Namn 

Personnummer  (ååååmmdd-nnnn) Personnummer  (ååååmmdd-nnnn) 

Postadress Postadress 

Telefon Telefon 

Epost-adress Epost-adress 

Underskrift Underskrift 

  
Överlåtande fastighetsägare För Uddared Fiber 
Namn Datum 

Personnummer  (ååååmmdd-nnnn) Namn 

Postadress 

  
Telefon 

  
Epost-adress 

  
Underskrift Underskrift 

 


