
Avtal Brednet

Avtal
Detta avtal är upprättat mellan Brednet Ekonomisk Förening nedan kallad Föreningen och Fastigheten ………………..……..
nedan kallad Fastigheten.
Fastigheten representeras av lagfaren fastighetsägare personligen.

Avtalets syfte
Syftet med detta avtal är att ge anslutna fastigheter en snabb Internet uppkoppling, samt vara förberett för framtida
kommunikationstjänster (upp till 100Mb/s för den enskilda fastigheten).
Genom kollektivt ägande, byggande och drift  ges den enskilda fastigheten möjlighet till ett modernt nät.
Gemensam upphandling av bandbredd och tjänster ger låg månadskostnad.

Allmänt
Föreningen bygger och driver ett kommunikationsnät baserat på optisk fiber från Switch via kanalisation till en mediaomvandlare i
varje enskild fastighet. Föreningen ansvarar för och upprättar gemensamma samarbetsavtal för samtliga anslutna fastigheter i enlighet
med nedanstående regler. Föreningen finansierar delvis byggnation av nätet genom upplåning. Ansluten fastighet är  individuellt
ansvarig för sin skuld.

Avtalsregler
§ 1 Fastighetens insats är 2000 kr.  Insatsen betalas senast 1 månad efter underskriften till Bg 5804-7671

Månadskostnaden är 200 kr/Fastighet. I månadskostnaden ingår, anslutning till K-net samt en bandbredd på 2 Mb/s
per medlem. Investeringskostnad tillkommer se §2. Första fakturering av månadskostnaden sker vid driftsättning
och kvartalsvis i förskott.

§ 2 Fastigheten investerar sin del av anläggningskostnaden av nätet i enlighet med beräknad projektkostnad enl. bilaga
1. Anläggningskostnaden finansieras via ett byggkreditiv genom att varje fastighetsägare skriver under en revers
som belånas i banken. Efter byggtidens avslut tar fastighetsägaren beslut om investeringen skall betalas kontant eller
via ett 20 årigt lån.

§ 3 Utökad bandbredd eller andra tjänster som innebär kostnadsökning för föreningen beslutas med 3/4 majoritet bland
anslutna Fastigheter.

§ 4 Fastigheten är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning i Fastigheten.
§ 5 Fastigheten utför själv installation av tub från husets tomtgräns i enlighet med Föreningens instruktioner.

Fastigheten är behjälplig vid installation av Fiber och Mediaomvandlare.
§ 6 Lagfaren fastighetsägare är skyldig att informera om samt kan överföra detta avtal till ny ägare vid försäljning av

Fastigheten. Ny lagfaren ägare skall inom två månader registrera sig som medlem i föreningen.
§ 7 Fastigheten får ej manipulera eller belasta nätet på ett onormalt sätt. Med detta menas extremt utnyttjande av

bandbredd som medför begränsningar för övriga fastigheter.
§ 8 Fastigheten får ej sända eller utnyttja bandbredd utanför fastighetens gränser.
§ 9 En revers på fastighetens skuldbelopp upprättas mellan Fastighetsägaren och Föreningen. Denna justeras till sitt

rätta värde vid varje ordinarie föreningsstämma.
§ 10 Fastigheten kan säga upp detta avtal genom att lösa sin kvarvarande skuld vid uppsägningstillfället, föreningen

amorterar då av samma belopp till Föreningssparbanken.  Uppsägningstiden är 6 månader.
§ 11 Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av fastighet under 2 månader utan kostnadsreduktion alternativt få

Fastigheten att teckna eget abonnemang om kraven enligt
§ 7 - § 8 ej efterlevs. Åtgärden beslutas av styrelsen.

§ 12 Tvist mellan parterna skall parterna i första hand förhandla och försöka nå en överenskommelse. Om parterna ej
kan enas skall tvist avgöras vid allmän domstol, i första hand vid Stenungsunds tingsrätt.

Detta avtal är upprättat i två liktydande exemplar där parterna tagit var sitt exemplar.

Bredsten____________________

För Fastigheten För Föreningen

_______________________________________ _______________________________________
Namn – personnr Ordf

__________________________________________ __________________________________________
Namn – personnr Kassör

_______________________________________
Adress

_______________________________________
Postadress

________________________________________/________________________________
Namnunderskrift

Fastighetsägarens ex



Avtal Brednet

Avtal
Detta avtal är upprättat mellan Brednet Ekonomisk Förening nedan kallad Föreningen och Fastigheten ………………..……..
nedan kallad Fastigheten.
Fastigheten representeras av lagfaren fastighetsägare personligen.

Avtalets syfte
Syftet med detta avtal är att ge anslutna fastigheter en snabb Internet uppkoppling, samt vara förberett för framtida
kommunikationstjänster (upp till 100Mb/s för den enskilda fastigheten).
Genom kollektivt ägande, byggande och drift  ges den enskilda fastigheten möjlighet till ett modernt nät.
Gemensam upphandling av bandbredd och tjänster ger låg månadskostnad.

Allmänt
Föreningen bygger och driver ett kommunikationsnät baserat på optisk fiber från Switch via kanalisation till en mediaomvandlare i
varje enskild fastighet. Föreningen ansvarar för och upprättar gemensamma samarbetsavtal för samtliga anslutna fastigheter i enlighet
med nedanstående regler. Föreningen finansierar delvis byggnation av nätet genom upplåning. Ansluten fastighet är  individuellt
ansvarig för sin skuld.

Avtalsregler
§ 1 Fastighetens insats är 2000 kr.  Insatsen betalas senast 1 månad efter underskriften till Bg 5804-7671

Månadskostnaden är 200 kr/Fastighet. I månadskostnaden ingår, anslutning till K-net samt en bandbredd på 2 Mb/s
per medlem. Investeringskostnad tillkommer se §2. Första fakturering av månadskostnaden sker vid driftsättning
och kvartalsvis i förskott.

§ 2 Fastigheten investerar sin del av anläggningskostnaden av nätet i enlighet med beräknad projektkostnad enl. bilaga
1. Anläggningskostnaden finansieras via ett byggkreditiv genom att varje fastighetsägare skriver under en revers
som belånas i banken. Efter byggtidens avslut tar fastighetsägaren beslut om investeringen skall betalas kontant eller
via ett 20 årigt lån.

§ 3 Utökad bandbredd eller andra tjänster som innebär kostnadsökning för föreningen beslutas med 3/4 majoritet bland
anslutna Fastigheter.

§ 4 Fastigheten är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning i Fastigheten.
§ 5 Fastigheten utför själv installation av tub från husets tomtgräns i enlighet med Föreningens instruktioner.

Fastigheten är behjälplig vid installation av Fiber och Mediaomvandlare.
§ 6 Lagfaren fastighetsägare är skyldig att informera om samt kan överföra detta avtal till ny ägare vid försäljning av

Fastigheten. Ny lagfaren ägare skall inom två månader registrera sig som medlem i föreningen.
§ 7 Fastigheten får ej manipulera eller belasta nätet på ett onormalt sätt. Med detta menas extremt utnyttjande av

bandbredd som medför begränsningar för övriga fastigheter.
§ 8 Fastigheten får ej sända eller utnyttja bandbredd utanför fastighetens gränser.
§ 9 En revers på fastighetens skuldbelopp upprättas mellan Fastighetsägaren och Föreningen. Denna justeras till sitt

rätta värde vid varje ordinarie föreningsstämma.
§ 10 Fastigheten kan säga upp detta avtal genom att lösa sin kvarvarande skuld vid uppsägningstillfället, föreningen

amorterar då av samma belopp till Föreningssparbanken.  Uppsägningstiden är 6 månader.
§ 11 Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av fastighet under 2 månader utan kostnadsreduktion alternativt få

Fastigheten att teckna eget abonnemang om kraven enligt
§ 7 - § 8 ej efterlevs. Åtgärden beslutas av styrelsen.

§ 12 Twist mellan parterna skall parterna i första hand förhandla och försöka nå en överenskommelse. Om parterna ej
kan enas skall tvist avgöras vid allmän domstol, i första hand vid Stenungsunds tingsrätt.

Detta avtal är upprättat i två liktydande exemplar där parterna tagit var sitt exemplar.

Bredsten____________________

För Fastigheten För Föreningen

_______________________________________ _______________________________________
Namn – personnr Ordf

__________________________________________ __________________________________________
Namn – personnr Kassör

_______________________________________
Adress

_______________________________________
Postadress

________________________________________/________________________________
Namnunderskrift Föeningens ex


