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Övriga frågor 2019 
 

Beslut om anslutningskostnad för medlemmar som vari med från starten 
Det har inkommit en fråga till styrelsen om kostnaderna som vi numera tar ut vid en anslutning av en 

tidigare passiv medlem. För närvarade betalar medlemmen anslutningsavgiften till Telia. Medlemmen 

har dock tidigare (vid byggandet av nätet) betalat 23.000 kr + dagsverken, precis som alla andra 

medlemmar. Frågan är om styrelsen har fattat rätt beslut med att ta ut Telias anslutningsavgift när 

medlemmen nu skall ”koppla upp” anslutningen. 

Styrelsen anser att: 

Då vi startade nätet fanns det ingen kostnad för att ansluta till Telia. Denna kostnad har tillkommit för 

alla anslutningar som har anslutit sig efter starten. 

Den dåvarande styrelsen var inte medveten om att det skulle innebära en kostnad att ansluta nya 

medlemmar i efterhand. 

Kostnaden är inget som föreningen tjänar pengar på, utan är enbart till för att täcka de kostnader som 

Telia tar ut för att ansluta nya medlemmar. Styrelsen anser att den kostnaden som Telia tar ut för detta 

är skälig. 

Stämman bör ta beslut om följande: 

1. Är det rimligt att vi tar betalt den extra kostnaden för anslutning till Telia av de 

medlemmar som inte anslöt sig till Telia från dag 1? 

Är det så att stämman finner att det inte är rimligt bör den även besluta om följande: 

2. Skall återbetalning ske till de medlemmar som varit med från start men inte anslutit sig till 

Telia från dag 1 och som har betalat anslutningsavgift? 

 

Styrelsen föreslår att stämman: 

1. Det är rimligt att vi tar ut anslutningsavgift för medlemmar som varit med från dag 1 men inte 

anslutit sig till Telia redan då. 

2. Om stämman tycker att det inte är rimligt bör återbetalning ske till de medlemmar som redan 

betalat extra anslutningsavgift. 
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Information om förändrade ordningsföreskrifter 
Styrelsen har infört en förändring i ordningsföreskrifterna som kommer att gälla från och med 1 maj 

2019. Styrelsen har infört en punkt angående att styrelsen anser sig ha rätt att stänga av medlem om 

inte medlemmen betalar de avgifter som styrelse eller årsmöte beslutat om. 

Den tidigare lydelsen av §6: 

Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av Medlemmen under maximalt 2 månader 
om kraven enligt § 3 och § 4 ej efterlevs. Åtgärden beslutas av Föreningens styrelsen. 
Medlemmen är inte för den tiden berättigad till någon reduktion utav årsavgift, 
underhållsavgift eller annan avgift som Föreningen eller annan fordringsägare normalt har rätt 
till p.g.a. medlemmens anslutning till Nätet.. 

Den uppdaterade §6: 

  Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av Medlemmen om: 
a) Medlemmen inte betalar de avgifter styrelse eller årsmöte beslutat om. Avstängning kvarstår 
till dess skuld är reglerad till fullo.  
b) Medlemmen inte efterlever kraven enligt § 3 och § 4. Avstängning gäller maximalt upp till 2 
månader efter styrelsens beslut. 
Åtgärden beslutas av Föreningens styrelse. Medlemmen är inte för den tiden berättigad till 
någon reduktion utav årsavgift, underhållsavgift eller annan avgift som Föreningen eller annan 
fordringsägare normalt har rätt till p.g.a. medlemmens anslutning till Nätet.  

 


