Ansökan om medlemskap i Fiberföreningen TrilleholmBoterstena ekonomisk förening
Sista ansökningsdag 3 dagar innan föreningsmötet i juni 2016!
Se Föreningsnytt i Mariestadstidningen och hemsidan www.ullervad.se/fiber
Lämna eller skicka ansökan till någon i föreningens styrelse (se bifogad adresslista)
Du kan också scanna Din underskrivna ansökan och sända den per e-post till
fiber@ullervad.se
Jag ansöker härmed om medlemskap i Fiberföreningen Trilleholm-Boterstena som är en
ekonomisk förening och bekräftar att jag har läst stadgarna.
Sökande
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Postadress, Land (om inte Sverige)

Telefonnummer

E-post

Mobiltelefonnummer

Bostadshus på fastigheten

Finns det bostadshus?

Ja

Antal hushåll

Ja

Antal lägenheter

Ja

Antal fritidshus

Finns det flerbostadshus?
Fritidshus på fastigheten

Nej
Folkbokförda på fastigheten

Antal personer

F-Skattepliktiga på fastigheten

Antal personer

Beteckning på fastighet/er som ska anslutas
____________________________________________________
Ort och datum
____________________________________________________
Underskrift
____________________________________________________

Information om medlemskap
-

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom det fastlagda geografiska området enligt
föreningens stadgar. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Om
det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

-

Ansökan av medlemskap prövas av styrelsen.

-

För ägare till fastigheter utanför det i stadgarna definerade området gäller att stämman avgör om de
kan antagas som medlemmar efter förslag av styrelsen.

-

Medlem får pr. e-post besked om föreningens bankkonto till inbetalning av medlemsavgifter, andelar
m.m.

-

Som medlem och andelsägare åtar man sig att hålla föreningen informerad om aktuella
kontaktuppgifter ovan.

-

Stadgarna finns på vår hemsida www.ullervad.se/fiber - se cirkel:

Adresser
Truls Wiberg

Käckestad, Källeberg 1, 542 93 Mariestad

0722 199 288

Anita Nordqvist

Rörsås Nolgården 3, 542 93 Mariestad

0501- 35 503

Alf Eriksson

Ek Lilla Heden 1, 542 94 Mariestad

Hej!
För att det skall vara möjligt at bygga fibernätet behöver vi Dig som medlem!
Antalet medlemmar har ökat hela tiden från det att vi bildade den ekonomiska föreningen
på föreningsmötet i Eks församlingshem den 24 februari i år – men vi är ännu inte många
nog! På mötet beslutade vi att alla intressenter fick ansöka om medlemskap i den
ekonomiska föreningen.
Du ombeds därför att noggrannt utfylla och underskriva ansökan. Har Du frågor så kontakta
gärna antingen Truls Wiberg – mobil 0722 199 288 eller Anita Nordqvist – 0501 - 35 503.
När styrelsen har behandlat Din ansökan kommer vi att via e-post berätta om Du har blivit
godkänd som medlem. Se föreningens stadgar på www.ullervad.se/fiber
Som medlem är Du skyldig at inbetala 100 kr. i insats.
Medlemsavgiften för 2016 är 100 kr. Tidigare inbetalda medlemsavgifter till den ideella
föreningen, som vi aldrig hann att bilda, kommer at överföras till den nya ekonomiska
föreningen.
Ansökare som har betalat tidigare får tilgodogjort inbetalningen i och med att man blir
upptagen som medlem. Nya ansökare får betala medlemsavgiften plus insatsen när de får
bekräftat att de har blivit upptagna.
Vi ber att få återkomma med upplysningar om bankkontot som inbetalningar skall ske till.
Ansökare utanför stadgarnas verksamhetsområde kan få vänta helt till föreningsstämman
senare i år för att få besked om eventuellt medlemskap.
När Du har ifyllt och underskrivit ansökan kan Du sända eller ge den till någon av oss:
Truls Wiberg, Källeberg 1, 542 93 Mariestad
Anita Nordqvist, Rörsås Nolgården 3, 542 93 Mariestad
Alf Eriksson, Ek Lilla Heden 1, 542 94 Mariestad
Du kan också välja att scanna ansökan och sända den som PDF fil till fiber@ullervad.se
På fastigheter där det finns delägare kan endast en person bli medlem.
Skulle Du vara bland dem som tackat nej till fiber, ber vi Dig att noga överväga Ditt beslut.
Erfarenheten från andra fibernät visar att senare tillslutning kostar 2-3 gånger så mycket.
Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

