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Medlem är ekonomiskt ansvarig för av Föreningen levererat material och utrustning inom sin
fastighet som tillförts för anslutning av Medlemmens Fastighet till Föreningens fibernät
(Nätet).
Medlemmen ansvarar för förläggning av levererad kabel inom Fastigheten, indragning i
byggnad samt väggmontering utav mediaomvandlaren enligt instruktioner som Föreningen
tillhandahåller. Medlemmen skall vara Föreningen behjälplig vid installation i medlemmens
Fastighet av kabel och mediaomvandlaren.
Medlemmen får inte manipulera eller belasta Nätet på ett onormalt sätt. Med detta menas bl
a. extremt utnyttjande av bandbredd som medför begränsningar för övriga fastigheter.
Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till Nätet utanför Fastighetens
gränser.
Medlemmen kan säga upp detta avtal genom att begära utträde ur Föreningen enligt
Föreningens stadgar. Sådant utträde påverkar inte Medlemmens ansvar enligt tecknat
anslutningsavtal. Medlemmen betalar alltid sin del av de kostnader Föreningen har ådragit sig i
samband med byggnationen. Är fastigheten redan ansluten kan för nyttjande av anläggningen
därefter ett särskilt nyttjandeavtal för icke medlem tecknas med Föreningen efter särskild
prövning och villkor gällande för icke medlem.
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..
Föreningen äger enligt stadgarna rätt att säga upp medlemskapet i Föreningen i vissa i
stadgarna angivna situationer och då upphör även anslutningsavtalet att gälla.. Dock påverkas
inte Medlemmens kostnadsansvar enligt anslutningsavtalet. Medlemmen betalar alltid sin del
av de kostnader Föreningen har ådragit sig i samband med byggnationen. Utesluten medlem
kan eventuellt för nyttjande av anläggningen om byggnationen är fullföljd efter styrelsens
prövning teckna särskilt nyttjandeavtal för icke medlem med föreningen.
Det ekonomiska ansvaret för den förlagda kabeln och förläggningsplikten av kabeln kan
justeras genom att ett Markavtal upprättas mellan Föreningen och Medlemmen.
För drift- och underhåll av anläggningen tas ut avgift som fastställs av Föreningen enligt
stadgarna.
För nyttjande av tjänster i Nätet betalas för varje nyttjad och avgiftsbelagd tjänst avgifter enligt
fastställda taxor från vald tjänsteleverantör.
Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning skall avgöras av Göteborgs tingsrätt.
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