
RESÖ FIBER ek. förening - Överlåtelseavtal vid ägarbyte av fiberansluten fastighet 
 

 

När medlem avyttrar en ansluten fastighet skall denne även överlåta andelen i föreningen 

(se 3 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar). 

 

Vid ägarbyte skall följande uppgifter anges och överlämnas till Resö Fibers styrelse. 

 

 

1. Fastighetsbeteckning:  ….............................................................................. 

2. Ny fastighetsägare:  ….............................................................................. 

3. Personnummer ny fastighetsägare:  ….............................................................................. 

4. Ny fastighetsägarens postadress: ….............................................................................. 

5. Ny fastighetsägarens e-postadress: ….............................................................................. 

6. Ny fastighetsägarens telefonnummer: ….............................................................................. 

7. Överlåtande fastighetsägare: ….............................................................................. 

 
 

 
Ort:  ….....................................     datum   …................................................ 

 

 

____________________________________ _____________________________________ 

Namn: ny fastighetsägare (namnförtydligade) 

 

____________________________________ _____________________________________ 

Namn: ny fastighetsägare (namnförtydligade) 

 

____________________________________ _____________________________________ 

Namn: överlåtande fastighetsägare (namnförtydligande) 

 

____________________________________ _____________________________________ 

Namn: överlåtande fastighetsägare (namnförtydligande) 

 

____________________________________ _____________________________________ 

Bekräftas av Resö Fiber (signatur) 

 
 

Tillträdande ny fastighetsägare söker härmed medlemskap i föreningen och godkänner därmed aktuella  

avtals-och tjänstevillkor publicerade på Resö fibers hemsida:  http://www.resofiber.se/dokument/ 

 

Detta avtal ska skickas till föreningen tillsammans med eventuellt tillval av tjänster 

 

 

Resö Fiber ekonomisk förening  

 

Postadress: Resö Fiber ekonomisk förening, Hansavägen 6, 457 97 RESÖ Bankgiro 831-3140 
 

Detta överlåtelsevtal och eventuell beställningen kan postas eller fotas/skannas och maila info@resofiber.se 

 

  

mailto:info@resofiber.se


Det tjänsteavtal som samtidigt övertas gäller fram till 2024-09-30. Vårt kollektiva 

tjänsteavtal är utformat så att det inte kan nedgraderas (färre tjänster) utan bara 

uppgraderas.  Önskas ytterligare tjänster kryssa dessa nedan. 

Välj även betalningsmodell och signera tack. 

 

o Internet och IP-telefoni för 280 kronor/månad  

o Internet, telefoni och 12 TV-kanaler för 307 kronor/månad (Sappa-Bas) 

o Internet, telefoni och 20 TV-kanaler för 375 kronor/månad (Sappa-Mellan) 

o Internet, telefoni, 23 TV-kanaler, Mellan + Norge 400 kronor/månad (Sappa-Mellan+Norge) 

o Jag vill att min anslutning skall vara vilande/passiv och betalar 40 kronor/månad (halv serviceavgift) 

o Jag vill kunna teckna korttidsabonnemang eller företagsabonnemang och betalar 80 kronor/månad 

för aktiv fiberlina (hel serviceavgift) 
 

o Jag vill betala mot faktura halvårsvis (juni+december) 

o Jag vill betala mot faktura helårsvis (december) 

o Jag önskar pappersfaktura för 40 kronor/utskick 
 

Jag godkänner villkoren och beställer enligt ovan och medger att Resö Fiber får datalagra mina personuppgifter för 

fakturering och administration av beställda tjänster. 

 

 

_______________________________ 

Ny fastighetsägare 

 

_______________________________ 

Fastighetsbeteckning 
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