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Ansökan som abonnent hos Rindö Fiber ek. för. 

fiberförening 
 
Jag ansöker som abonnent hos Rindö Fiber ek. för. organisationsnr 76 96 27-36 01 

(nedan kallad Föreningen) och godtar reglerna på omstående sida. 

 

Som abonnent ingår jag i följande bostadsrättsförening: 

 
Bostadsrättsföreningens namn 

 

 

 

Sökande  
 

Namn 

 

 

Personnr, organisationsnr  

Kontaktadress 

 

 

Postnummer 

  

Postort  Land (om inte Sverige)  

 

Telefon 

 

 

Mobiltelefon  

E-postadress 

 

 

 

 

Beteckning och adress till lägenhet som är ansluten till 

föreningens fibernät: 
 

Fastighet 

 

 

Fastighetsadress Lägenhet 

 

 

 

………………………………………………………………………………. 

Ort, datum  

 

 

………………………………………………………………………………... 

Underskrift 
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Regler rörande abonnentskap 
 

§ 1. Som abonnent kan antas en sökande som bor i en lägenhet som ingår i en 

bostadsrättsförening som är medlem i Rindö Fiber ek. för. 

§ 2. Ansökan som abonnent prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. 

§ 3. Som abonnent åtar jag mig att följa Föreningens stadgar samt att hålla Föreningen 

informerad om aktuella kontaktuppgifter enligt ovan. 

§ 4. När abonnent ska överlåta en ansluten lägenhet ska denne överlåta sitt abonnemang 

till den nya lägenhetsinnehavaren och anmäla bytet till Föreningen. 

Abonnenten ska om möjligt överlåta gällande tjänsteavtal till den nya lägenhets- 

innehavaren. Om denne inte vill överta tjänsteavtalet svarar Abonnenten för tjänste- 

avtalet under dess löptid. 

§ 5. Medlemsuppgifterna kommer att databehandlas i Föreningens medlemsregister och 

jag lämnar mitt samtycke till detta enligt föreskrifterna i Dataskyddsdirektivet 

GDPR. 

§ 6. Medlemsuppgifterna kommer enbart att användas för Föreningens administration 

och kommer inte att lämnas vidare till tredje man. 

§ 7. Efter godkänd ansökan 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 ansökan och skicka den per e-post 

till info@rindofiber.se. 
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