
FÖRBINDELSE OM ANSLUTNING OCH MEDLEMSKAP TILL HOLMSUND/OBBOLA KABEL-TV:S  
EK FÖRENINGS KABEL-TV-NÄT   
  
  
Undertecknad(e), ägare av fastighet enligt nedan, ansöker härmed om anslutning till Holmsund/Obbola Kabel-TV:s 

ek förenings kabel-tv-nät.  

  

  
  
______________________________________________________________  __________________  __________________________  
Adress  
  

  

Postnummer  Ort  

  
______________________________________________________________  _____________________________ ___________________________  
Telefon bostad / mobil       
  

Fastighetsbeteckning  

  

Jag/vi förbinder mig/oss att vid anfordran från föreningens kassör betala den anslutningsavgift föreningen fastställt.  

Jag/vi förbinder mig/oss att betala den programavgift föreningen fastställt.   

  

Vid en eventuell framtida försäljning av min/vår fastighet förbinder jag/vi mig/oss att informera den nye  

fastighetsägaren om denna förbindelse samt tillse att den nye fastighetsägaren övertar mina/våra skyldigheter enligt 

denna förbindelse samt underrätta föreningen när den nya ägaren tillträder.   

  

Jag/vi förbinder mig/oss att ej vidarebefordra signaler från kabel-tv-nätet till andra som ej är anslutna till nätet genom 

avtal/förbindelse och inte har betalat vederbörlig avgift för denna anslutning.   

  

Jag/vi ger genom denna förbindelse föreningen rätt att på min/vår fastighet nedgräva koaxialkabel samt, om detta är 

nödvändigt, montera skåp med förstärkare och anslutningskopplingar.   

  

Dessa tillhör föreningen och får utan föreningens medgivande ej tas bort, förändras eller förstöras.   

  

Jag/vi förbinder mig/oss att vid en eventuell framtida försäljning av fastigheten, göra förbehåll om för föreningens rätt 

att på min/vår fastighet fortsättningsvis ha kabel nedgrävd samt, i förekommande fall, ha kvar skåp med förstärkare 

och anslutningskopplingar.   

  

Alla skador som uppstår på anläggningen på min/vår fastighet skall ersättas av mig/oss om skadan har uppkommit 

genom mitt/vårt vållande eller av grov vårdslöshet.   

  

Jag/vi förbinder mig/oss att, vid den tidpunkt och enligt de anvisningar som bestäms av föreningen, medverka vid 

nedgrävning av föreningens koaxialkabel samt annat arbete som krävs för driftsättning av kabel-tv-nätet samt för att 

ha nätet i funktion.   

  

Föreningen har fastställt anslutningsavgiften f.n. till 3500 kr. (Priset gäller om kopplingsskåp redan finns vid er 

tomtgräns, i annat fall sätts priset efter överenskommelse).   

  

Programavgiften per månad är f.n. fastställd till 124 kr (årsvis fakturering). Med 1 års uppsägning. Summan beslutas 

av årsmötet.  

  

Erlagd programavgift och anslutningsavgift återbetalas ej från föreningen. Vid fastighetsägarbyte åligger det mellan 

säljare och köpare, att justera summan.   

  

Jag/vi ansöker samtidigt om medlemskap i Holmsund/Obbola Kabel-TV:s ek förening och samtidigt följa dess 

stadgar.   

  

Denna förbindelse gäller endast under den förutsättningen att jag/vi blir medlem(mar) i den ekonomiska föreningen.   

  

   

Ort: ______________________________________   Datum: _____/_____ - 20_______   

  

   

  

  



_________________________________________   _________________________________________   

Namnteckning   Namnteckning   

  

_________________________________________  _________________________________________  

Namnförtydligande   Namnförtydligande   

    
  

Denna anmälan skickas direkt till: Holmsund/Obbola Kabel-TV:s ek förening, Djupviksgatan 1 F, 913 31 Holmsund.   

  


