Ansökan om medlemskap i Rindö Fiber ek. för.
fiberförening
Jag ansöker om medlemskap i Rindö Fiber ek. för. organisationsnr 76 96 27-36 01
(nedan kallad Föreningen) och godtar reglerna på omstående sida.
Medlemsavgiften 200 kronor betalas senast inom 10 dagar till föreningens
Swishkonto 123-166 46 63.

Sökande
Namn

Personnr, organisationsnr

Kontaktadress

Postnummer

Postort

Land (om inte Sverige)

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress

Beteckning och adress på fastighet(er) som skall anslutas till
föreningens fibernät:
Fastighet 1

Fastighetsadress

Fastighet 2

Fastighetsadress

Fastighet 3

Fastighetsadress

……………………………………………………………………………….
Ort, datum
………………………………………………………………………………...
Underskrift
2022-04-12/ED
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Regler rörande medlemskap
• Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom det fastlagda
geografiska området enligt Föreningens stadgar. Om en fastighet har flera delägare
kan dock endast en av dem vara medlem. Om det är ändamålsenligt får arrendator
jämställas med fastighetsägare. En medlem kan ansluta flera egna fastigheter.
• Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
• Som medlem och andelsägare åtar jag mig att följa Föreningens stadgar samt att
hålla Föreningen informerad om aktuella kontaktuppgifter enligt ovan.
• Medlemsuppgifterna kommer att databehandlas i Föreningens medlemsregister och
jag lämnar mitt samtycke till detta enligt föreskrifterna i Dataskyddsdirektivet
GDPR.
• Medlemsuppgifterna kommer enbart att användas för Föreningens administration
och kommer inte att lämnas vidare till tredje man.
• Efter godkänd medlemsansökan och betald medlemsavgift kommer du att få ett
medlemsnummer och lösenord till Föreningens medlemsregister där du själv kan göra
eventuella ändringar av dina medlemsuppgifter.

Adresser
Ev. frågor:

info@rindofiber.se

Medlemsansökan skickas till:
Snigelpost: Rindö Fiber ek. för.
c/o Michael Moberg
Harpaltsvägen 37
185 41 Vaxholm
PS: Det går också bra att skanna den underskrivna medlemsansökan och skicka den per
e-post till info@rindofiber.se.
Medlemsavgiften 200 kronor betalas senast inom 10 dagar till föreningens
Swishkonto 123-166 46 63. OBS: Ange avsändare!
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