
Ansökan om medlemskap i Engelnet ekonomisk förening  

Fastighet 
Postadress 

Postnummer Postort Fastighetsbeteckning 

Ägare 1 (svarar för medlemskapet i föreningen) 
Namn Personnummer/Org.nummer 

Postadress 

Postnr Ort Land 

Mobil E-post 

 
Ägare 2  

Efternamn/förnamn Personnummer/Org.nummer 

Postadress 

Postnr Ort Land 

E-post Telefon Mobil 

 
Ansökan avser:  
   
           Ägarbyte för redan ansluten fastighet 

 
Medlemsinsats och investeringsbidrag betalda av 
tidigare ägare 

     Anslutning av ny fastighet Minst 30 000 kr kostnad för medlemsinsats och 
investeringsbidrag 

Underskrift 
Ansökan om medlemskap i Engelnet ekonomisk förening bekräftas: 

Ort och datum 
 

Namnteckning 

Namnförtydligande 
 

 
 
 

 
 

  



Engelnet ekonomisk förening 
 
Föreningens ändamål och verksamhet 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband 
(ledningsnät) tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för Internetbaserade tjänster. Föreningen kan även, direkt eller 
indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefoni, samt bedriva 
annan sammanhängande och förenlig verksamhet. 
Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att medverka i implementeringsprojektet samt nyttja föreningens tjänster. 
 
Föreningens säte 
Föreningens styrelse har sitt säte i Fagersta kommun. Föreningens verksamhetsområde är Ängelsberg med omnejd. 
 
Medlemskap och anslutning av fastighet 
Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera 
delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Om det är ändamålsenligt får arrendator eller hyresman jämställas med 
fastighetsägare. 
Ansökan om medlemskap görs via epost eller skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om 
medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.  
Anslutning av en fastighet till föreningens nät kräver, utöver beviljat medlemskap, också ett separat 
fastighetsanslutningsavtal. Styrelsen beslutar om eventuella särskilda villkor för sådana avtal som tecknas efter byggstart 
för nätet. 
 
Medlems skyldighet 
Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman fastställda avgifter 
och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 
 
Hantering av personuppgifter 
Föreningen hanterar medlemsregister och bokföring med automatisk databehandling. 
För varje medlem registreras namn och personnummer samt adressuppgifter och fastighetsbeteckning för den fastighet 
som berörs av föreningens verksamhet. Om medlemmen har sin fasta bostad på annat håll, registreras även den adressen. 
Även telefonnummer registreras liksom e-postadress. 
Om namnet på ytterligare en person i medlemmens hushåll är känt, registreras även det namnet för att underlätta 
kommunikation med familjen. 
Alla ekonomiska transaktioner mellan föreningen och medlemmen registreras också. 
Om föreningen nödgas anlita extern bokföringsresurs, så kommer denna att få del av medlemsregistret. I övrigt kommer 
medlemsinformation inte att lämnas ut till tredje part. 
Medlem kan på begäran få ett utdrag av den information som finns registrerad för medlemmen. 
Sådan information som datalagen klassificerar som känslig personinformation registreras inte. 

 
Medlemsinsats 
Nya medlemmar får vid inträde i Föreningen betala 500 kr i medlemsinsats, lika med vad nuvarande medlemmar betalat.  
 
Investeringsbidrag. 
Investeringsbidraget som Medlem betalat till Föreningen, är knutet till Fastigheten. När Medlem ska överlåta ansluten 
Fastighet överlåter denne således även sin andel i Föreningens investering. 
Medlem är skyldig att till Föreningen anmäla när fastigheten skall byta ägare. 
Därmed kan förvärvaren ansöka om medlemskap i Föreningen och, om detta beviljas, ingå ett nytt anslutningsavtal och 
utnyttja nätets tjänster. Den nya medlemmen behöver då inte betala investeringsbidrag om detta redan har betalats av 
överlåtaren. 
Om förvärvaren inte ansöker om, eller inte beviljas medlemskap, upphör rätten att utnyttja nätets tjänster. Föreningen 
äger i detta fall rätt att koppla bort Fastigheten från Fibernätet. 
Återbetalning av investeringsbidrag kan inte göras. 
 
Anslutning av nya medlemmar  
Kund/medlem som från och med år 2021 ansluts till fibernätet betalar minst 30 000 kronor i investeringsbidrag och 
medlemsinsats. Vid långa avstånd och besvärliga markförhållanden kan kostnaden bli högre, och måste då regleras från fall 
till fall. Till detta kommer medlemsavgift och driftavgift.  
 
Medlemsavgift och Driftavgift 
Medlem skall årligen betala medlemsavgift samt avgift för drift och underhåll av Fibernätet. Storleken på dessa avgifter 
beslutas av föreningsstämman.  
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