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AVTAL FÖR ÖVERLÅTELSE AV ANDEL I VÅRVIKS FIBER   

 
Avtal har upprättats mellan Vårviks Fiber ekonomisk förening, org nr 769624-7035, 

och fastighetsägaren att genom inbetald insats i föreningen ansluta sin fastighet till 

föreningens fibernät för bredbandskommunikation. I och med ändrade ägarför-

hållanden för fastigheten överlåts ingånget avtal och gjorda insatser på förvärvaren. 

 

 

Överlåtare/säljare (fastighetsägare 1) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 

 

Överlåtare/säljare (fastighetsägare 2) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 

 

Förvärvare/köpare (fastighetsägare 1) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 

 

Förvärvare/köpare (fastighetsägare 2) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 
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Berörd fastighet som är ansluten till föreningens bredbandsnät 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress 

 

Härmed intygas, att säljaren överlåter sin, på insatsen grundade och betalda, 

andelsrätt i Vårviks Fiber ek fören, org nr 769624-7035, till köparen. 

 

Belopp: 15 000 kr (100 kr + 14 900 kr i inbetald insats) 

 

Köparen kan ansöka om medlemskap i föreningen inom sex (6) månader från 

förvärvet och blir då, om medlemskap beviljas, medlem i säljarens ställe. Ansöker  

inte köparen om medlemskap, eller om medlemskap nekas, har köparen samma rätt 

att få insatsen återbetald som säljaren skulle ha haft om säljaren avgått ur föreningen 

efter uppsägning av medlemskapet (enligt föreningens stadgar). 

      

Överlåtelsedatum:  …………………………………………… 

 

Denna överlåtelse är därmed en del av det ursprungliga avtalet om fastighets-

anslutning. Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav parterna har tagit var 

sitt och ett lämnas till Vårviks Fiber.  

 

Underskrifter Överlåtare/säljare         Förvärvare/köpare  

   

 

Ort och datum: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

 

Namnteckning:  ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

 

Namnteckning:  ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

 

Namnteckning:  ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 
 

Namnteckning:  ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

 

 

 

Ett exemplar av denna överlåtelse i original skickas till  

Vårviks Fiber ek fören, c/o Per Johnler, Krokfors Utsikten 2, 666 92  Bengtsfors 
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Extra sida att infoga för ytterligare fastighetsägare om utrymmet är otillräckligt 

 

Överlåtare/säljare (fastighetsägare) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 

 

Överlåtare/säljare (fastighetsägare) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 

 

Överlåtare/säljare (fastighetsägare) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 

 

Överlåtare/säljare (fastighetsägare) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 

 

Överlåtare/säljare (fastighetsägare) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 
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Extra sida att infoga för ytterligare fastighetsägare om utrymmet är otillräckligt 

 

Förvärvare/köpare (fastighetsägare) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 

 

Förvärvare/köpare (fastighetsägare) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 

 

Förvärvare/köpare (fastighetsägare) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 

 

Förvärvare/köpare (fastighetsägare) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 

 

Förvärvare/köpare (fastighetsägare) 

Namn Födelsedatum alt organisationsnr 

Bostadsadress Postnummer, ort och land (om ej Sverige) 

Telefon bostaden Mobiltelefon   

E-postadress 
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Extra sida att infoga för ytterligare underskrifter om utrymmet är otillräckligt 

 

Underskrifter Överlåtare/säljare         Förvärvare/köpare  

   

 

Ort och datum: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

 

Namnteckning:  ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

 

Namnteckning:  ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

 

Namnteckning:  ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 
 

Namnteckning:  ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

 

Namnteckning:  ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 
 

Namnteckning:  ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

 

Namnteckning:  ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 
 

Namnteckning:  ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 


