Avtal för överlåtelse av andel i
Lyse Fiber Ekonomiska Förening
Säljare:
Namn

Personnummer, organisationsnummer

Adress
Postnummer

Postort

Land (om ej Sverige

Telefon

E-postadress

Köpare:
Namn

Personnummer, organisationsnummer

Adress
Postnummer

Postort

Land (om ej Sverige)

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress

Berörd fastighet som är ansluten till föreningens nät:
Fastighetsbeteckning
Adress

Postnummer

Postort

Här med intygas att säljaren överlåter sin, på insatsen grundade andelsrätt i Lyse Fiber
Ekonomiska Förening till köparen.
Köparen övertar säljarens Abonnemang och tecknat Gruppavtal där sådan finns, med tillhörande villkor på
överlåtelsedagen.
Köparen kontaktar aktuell tjänsteleverantör (t.ex. Telia) för namnändring.
Köparen skall ansöka om medlemskap i föreningen inom 6 månader från förvärvet och blir då, om medlemskap
beviljas, medlem i säljarens ställe. Ansöker köparen inte om medlemskap, eller om medlemskap nekas, har
köparen samma rätt att få insatsen återbetald som säljaren skulle haft om säljaren avgått ur föreningen efter
uppsägning av medlemskapet enligt stadgarna.
Kopia på denna överlåtelse skall medfölja vid ansökan om medlemskap.
En administrativ avgift på 500 kronor för överlåtelse faktureras Köparen.

Överlåtelsedatum
Datum (åååå-mm-dd)

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Kopia på avtal lämnas till föreningen i
samband med medlemsansökan.

Underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Säljarens underskrift

Köparens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan om medlemskap i
Lyse Fiber Ekonomiska Förening
Jag ansöker om medlemskap i Lyse Fiber Ekonomiska Förening, organisationsnummer
769624-5237 (nedan kallad förening)

Medlemmen
Namn

Personnummer
Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Postort

Telefon

Land (om ej
Sverige)

Mobiltelefon

E-postadress

Beteckning på fastighet som skall anslutas till Föreningens fibernät:

Ovanstående medlem godkänns för inträde i föreningen.
…………………………………………………..
Ort, datum
………………………………………………….
Föreningens underskrift
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Information om överlåtelse av andel i Lyse Fiber Ek. Förening.
I samband med fastighetsförsäljning skall säljaren överlåta sin andel i Lyse Fiber Ekonomiska
Förening till säljaren. Detta regleras genom upprättande av avtal mellan säljare och köpare vid
försäljningstillfället.
Avtal om överlåtelse reglerar det datum då det juridiska ansvaret överförs från överlåtare till
övertagare.
Avtalet reglerar överlåtelse av fiberanslutningen från fastighetsägare (medlem) till ny fastighetsägare
(blivande medlem).
Enbart medlem och blivande medlem (fastighetsägare) kan skriva under överlåtelseavtal.
Avtalet reglerar också köparens övertagande av gruppavtal med föreningen om detta är tecknat av
säljaren.
Ny fastighetsägare (köparen) skall samtidigt med övertagandet ansöka om medlemskap i
fiberföreningen inom 6 månader från förvärvet.
En administrativ kostnad på 500 kronor debiteras köparen. Denna avgift täcker samtliga anslutningar
inom samma fastighet som överlåts vid samma tillfälle.

Hur går vi tillväga.
1.
2.
3.
4.

Upprätta ovanstående avtal och skicka detta till Föreningen.
Köparen ansöker om medlemskap i föreningen.
Faktura som är betalt in på den nya ägarens tid skall regleras mellan säljare och köpare.
Säljare ringer tjänsteleverantören (vid gruppavtal Telia) och meddelar att ni säljer fastigheten
och vill avslutar sitt abonnemang. OBS Fiberanslutningen får inte sägas upp.
5. Säljaren informerar köparen att aktivera tjänsten hos Telia.
Säljaren informerar köparen om att fastigheten är ansluten till Lyse fiberförening.
Säljaren Informerar köparen om att det är betalt en kapitalinsats som köparen övertar som andel i
fiberföreningen.
Om det finns ett tecknat gruppavtal med Lyse Fiberförening skall säljaren informera köparen om
gruppavtalet och att köparen binder sig att övertar detta.
Att köparen skall anmäla sig för medlemskap i föreningen. Obs! Det är bara en person i hushållet som
kan vara medlem i fiberföreningen.
Övrig information
Säljaren lämnar kvar mediaomvandlaren i fastigheten och om det finns ett tecknat gruppavtal skall
även router och TV-box med tillhörande fjärrkontroll lämnas kvar.
Gruppavtalets innehåll finns på vår hemsida under fliken ”övriga frågor/tjänster i nätet/gruppavtal”.
Har ni tecknat ytterligare tjänster utöver gruppavtalet hanterar ni dessa direkt med aktuell
leverantören.

Blanketter för överlåtelse och medlemsansökan finns att ladda ner från vår hemsida www.lysefiber.se
Det går också bra att kontakta föreningens överlåtelseansvarige Olle Krischansson Tel. 070-5277937
Undertecknat överlåtelseavtal och medlemsansökan skickas via mail till info@lysefiber.se eller med
brev till:
Lyse Fiber Ek. Förening
c/o Olle Krischansson
Torgestad 126
453 91 Lysekil

3

