
Jag överlåter mitt medlemskap i 
Långelanda Fiber Ekonomiska Förening Org.nr. 769626-2216 

inklusive hittills gjorda betalningar 

 

Denna överlåtelse är upprättad i tre likalydande exemplar, en vardera för överlåtare, mottagaren och en för föreningen 

 

 

Långelanda Fiber ekonomisk förening                                                 Toggestala 130, 472 93  Svanesund 

 

Fastighetsbeteckning ……………………………………………………………….. 

 

Adress till fastigheten ……………………………………………………………….  

 

Postadress till fastigheten …………………………………………………………...  

I överlåtelsen ingår:  Gruppavtal  (    )  Öppen fiber  (    )  Passiv anslutning (    ) Framdragning till 

tomtgräns  (    ) 

Insats i föreningen, 20 000kr är tillfullo inbetald.      JA (       )          NEJ  (    ) 

 

Personnummer …………………………… 

 

Namn ……………………………………………………………  

 

Ort …………………………………………….. Datum ………………………….  

 

Överlåtarens underskrift …………………………………………………………………….. 

Jag accepterar ovanstående överlåtelse och söker härmed om medlemskap i föreningen med de förpliktelser detta 

innebär. Jag är medveten om att mina uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet i enlighet 

med lagen om ekonomiska föreningar och lagen om användning och lagring av personuppgifter. (GDPR).  

Jag bifogar mitt anslutningsavtal med föreningen.  

 

Personnummer ……………………………… 

 

Namn ……………………………………………………………  

 

E-post adress ……………………………………………………………  

 

Telefon/mobil …………………………………………………………….  

 

Faktura adress (om annan) ……………………………………………………………  

 

Faktura postadress ……………………………………………………………  

 

Datum för överlåtelse av fastighet/medlemskap……………………………… 

 

 

Ort …………………………………………….. Datum ………………………….  

 

Mottagarens underskrift……………………………………………………………….. 

  

Bevittnat 

……………………..…………………… namnteckning …………...………………………………  

 

……………………………………………namn textat……………….…………………………… 

Överlåtelse och ansökan om medlemskap accepteras av Långelanda Fiber Ek. Förening 

 

Datum  

 

…………………………….. 

Frank Fredrikson ordförande                                   
Överlåtarens ex  



Jag överlåter mitt medlemskap i 
Långelanda Fiber Ekonomiska Förening Org.nr. 769626-2216 

inklusive hittills gjorda betalningar 

 

Denna överlåtelse är upprättad i tre likalydande exemplar, en vardera för överlåtare, mottagaren och en för föreningen 

 

 

Långelanda Fiber ekonomisk förening                                                 Toggestala 130, 472 93  Svanesund 

 

Fastighetsbeteckning ……………………………………………………………….. 

 

Adress till fastigheten ……………………………………………………………….  

 

Postadress till fastigheten …………………………………………………………...  

I överlåtelsen ingår:  Gruppavtal  (    )  Öppen fiber  (    )  Passiv anslutning (    ) Framdragning till 

tomtgräns  (    ) 

Insats i föreningen, 20 000kr är tillfullo inbetald.      JA (       )          NEJ  (    ) 

 

Personnummer …………………………… 

 

Namn ……………………………………………………………  

 

Ort …………………………………………….. Datum ………………………….  

 

Överlåtarens underskrift …………………………………………………………………….. 

Jag accepterar ovanstående överlåtelse och söker härmed om medlemskap i föreningen med de förpliktelser detta 

innebär. Jag är medveten om att mina uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet i enlighet 

med lagen om ekonomiska föreningar och lagen om användning och lagring av personuppgifter. (GDPR).  

Jag bifogar mitt anslutningsavtal med föreningen.  

 

Personnummer ……………………………… 

 

Namn ……………………………………………………………  

 

E-post adress ……………………………………………………………  

 

Telefon/mobil …………………………………………………………….  

 

Faktura adress (om annan) ……………………………………………………………  

 

Faktura postadress ……………………………………………………………  

 

Datum för överlåtelse av fastighet/medlemskap……………………………… 

 

 

Ort …………………………………………….. Datum ………………………….  

 

Mottagarens underskrift……………………………………………………………….. 

  

Bevittnat 

……………………..…………………… namnteckning …………...………………………………  

 

……………………………………………namn textat……………….…………………………… 

Överlåtelse och ansökan om medlemskap accepteras av Långelanda Fiber Ek. Förening 

 

Datum  

 

…………………………….. 

Frank Fredrikson ordförande                                   
Mottagarens ex  



Jag överlåter mitt medlemskap i 
Långelanda Fiber Ekonomiska Förening Org.nr. 769626-2216 

inklusive hittills gjorda betalningar 

 

Denna överlåtelse är upprättad i tre likalydande exemplar, en vardera för överlåtare, mottagaren och en för föreningen 

 

 

Långelanda Fiber ekonomisk förening                                                 Toggestala 130, 472 93  Svanesund 

 

Fastighetsbeteckning ……………………………………………………………….. 

 

Adress till fastigheten ……………………………………………………………….  

 

Postadress till fastigheten …………………………………………………………...  

I överlåtelsen ingår:  Gruppavtal  (    )  Öppen fiber  (    )  Passiv anslutning (    ) Framdragning till 

tomtgräns  (    ) 

Insats i föreningen, 20 000kr är tillfullo inbetald.      JA (       )          NEJ  (    ) 

 

Personnummer …………………………… 

 

Namn ……………………………………………………………  

 

Ort …………………………………………….. Datum ………………………….  

 

Överlåtarens underskrift …………………………………………………………………….. 

Jag accepterar ovanstående överlåtelse och söker härmed om medlemskap i föreningen med de förpliktelser detta 

innebär. Jag är medveten om att mina uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet i enlighet 

med lagen om ekonomiska föreningar och lagen om användning och lagring av personuppgifter. (GDPR).  

Jag bifogar mitt anslutningsavtal med föreningen.  

 

Personnummer ……………………………… 

 

Namn ……………………………………………………………  

 

E-post adress ……………………………………………………………  

 

Telefon/mobil …………………………………………………………….  

 

Faktura adress (om annan) ……………………………………………………………  

 

Faktura postadress ……………………………………………………………  

 

Datum för överlåtelse av fastighet/medlemskap……………………………… 

 

 

Ort …………………………………………….. Datum ………………………….  

 

Mottagarens underskrift……………………………………………………………….. 

  

Bevittnat 

……………………..…………………… namnteckning …………...………………………………  

 

……………………………………………namn textat……………….…………………………… 

Överlåtelse och ansökan om medlemskap accepteras av Långelanda Fiber Ek. Förening 

 

Datum  

 

…………………………….. 

Frank Fredrikson ordförande                                   
Föreningens ex  


