
Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening

Blankett för intresseanmälan ny medlem

Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till föreningens fibernät ber vi dig fylla i
nedanstående uppgifter och maila blanketten till teknisk ansvarig Jan Jillnevik
på jan.jillnevik@gmail.com Efter att din intresseanmälan har inkommit görs en beräkning av den
faktiska kostnaden för att ansluta din fastighet. Därefter tar du ställning till hur du vill göra.

Kostnad för anslutning av ny fastighet till fibernätet:
Som ny medlem betalar du samma insats som andra medlemmar + den faktiska
kostnaden för att gräva, blåsa fiber, svetsa och ansluta sig till den existerande
anläggningen.
OBS! Pga oklart rättsläge för moms på medlemsinsats och i väntan på prövning king om huruvida
medlemsinsatser i fiberföreningar ska beläggas med moms eller inte efter 2022-02-15 meddelas här
att moms kan komma att tillkomma på insatsbeloppet. I det fall Skatteverket beslutar att
medlemsinsatserna i föreningar är att betrakta som momspliktig omsättning förbehåller vi oss
rätten att i efterhand debitera moms med 25% på den betalda medlemsinsatsen.

Övriga kostnader:
Utöver kostnader anslutningen tillkommer kostnader för medlemskapet kan du läsa om på
föreningens hemsida: http://nossefiber.se/medlemskostnader/

Aktuell fastighet
Fastighetsbeteckning på fastigheten

Adress till fastigheten Postnummer, Postort

      66891, ED

Kontaktuppgifter
Namn

     
E-postadress Telefonnummer

           
Bostadsadress (om annan än ovan –  i så fall även faktureringsadress) Postnummer, Postort

           

Övriga upplysningar

     

Genom att du skickar in blanketten godkänner dina personuppgifter hanteras av föreningen utifrån

GDPR (se nedan)

GDPR - Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 är föreningen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som

behandlas med anledning av ditt medlemskap. Dina personuppgifter kommer bl.a. att förekomma i vårt bokföringssystem

och medlemsregister för att vi ska kunna administrera och hantera ditt medlemskap. Dina uppgifter kan vid behov också

komma att delas med myndigheter eller samarbetspartners exv Telia och Zitius i syfte att leverera tjänster samt vår

tjänsteleverantör av administrativa tjänster för att möjliggöra exv fakturering och medlemsregister.
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