2021-07-16

Medlemsansökan

Medlemsansökan
Jag ansöker om medlemskap i Vfiber i vaggeryds kommun ekonomisk förening.
Medlemskapet visar att jag är intresserad av att ansluta min fastighet eller den fastighet
jag bor på till fibernätet.
Bindande anslutningsavtal görs på separat blankett.
Jag är beredd att så långt som möjligt stödja och underlätta genomförandet av projektet.
Nedanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet i enlighet
med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL).
Insatsen i den ekonomiska föreningen är 500 kr denna återbetalas vid utträde ur
föreningen eller om föreningsstämma bestämmer att inte fullfölja projektet.
Medlemsavgiften för den som vill vara medlem är 200 kr per medlem och år (ingen
medlemsavgift 2021).
Faktura på insats och 2021 års medlemsavgift (500 kr) skickas ut efter det att du anmält
dig.
*Obligatorisk

1.

Fastighetsbeteckning *

2.

Vilket av föreningens områden ligger fastigheten i? *
Klicka på länken till fiberkartan i huvudet på vår hemsida om du är osäker på vilket område din fastighet
ligger i.

Markera endast en oval.
Bondstorp
Ekeryd/Bratteborg
Boarp/Ovdaskog
Åker Norra
Åker Södra
Vet ej

3.

Förnamn *

https://docs.google.com/forms/d/1nWkl83ISdxV0sAKeetoTPFIlAN1WhI5sINungxcArAw/edit
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4.

Efternamn *

5.

Personnummer *
Anges i formen XXXXXX-YYYY

6.

Adress *

7.

Postnummer *

8.

Ort *

9.

Land *
Markera endast en oval.
Sverige
Övrigt:

10.

E-postadress *
Denna adress kommer att användas för att skicka ut medlemsbekräftelse och nyhetsbrev. Har du ingen
mejladress ange ingenmail@vfiber.se

11.

Fast telefon
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12.

Mobiltelefon

13.

Hur många hushåll/lokaler vill du ansluta till fibernätet? (Vid nyanslutning) *
Även om du äger flera fastigheter eller om du har fler hushåll/hus/lägenheter/lokaler på din/dina
fastigheter så registrerar du bara en medlemsansökan. Ange totala antalet fiberanslutningspunkter på
dina olika fastigheter. Har du bara ett hus ange 1.

14.

Fastighetsbeteckning eller adress för alla de anslutningspunkter du angivit ovan.
Har du angivit ett hus ovan så kan du hoppa över denna fråga.

15.

Vilken typ är din fastighet? *
Har du angivit flera anslutningar ovan så kryssa i flera rutor om det är aktuellt.

Markera alla som gäller.
Permanentboende
Fritidshus
Företag
Övrigt:

16.

Faktura
För att spara på miljön, porto och arbetsbördan så kommer vi att skicka ut fakturor från föreningen via
mail. Om du absolut inte vill ha dina fakturor via mail så kryssa i rutan "Post" nedan. Då kommer då få
dina fakturor per post.

Markera alla som gäller.
Mail
Post (40kr i administationsavgift)
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Jag vill gärna bidra med...
För att kunna genomföra det här projektet, kommer det krävas att vi alla jobbar tillsammans. Så var inte
blyg - alla kan vi något som vi kan bidra med!

Markera alla som gäller.
Medlemsvärvning i mitt närområde/by
Jobba med praktiska uppgifter (fika vid medlemsmöten, utdelning i brevlådor. m.m)
Jobba med administrativa uppgifter (medlemsregister, postutskick, m.m)
Kunskap om ekonomi
Kunskap om fiberbyggnad/projektering/projektledning
Jobba med ansökning av statliga bidrag
Kunskap om marknadsföring/mediakontakter
Kunskap om information/hemsida
Övrigt:

18.

Frågor / Meddelande till styrelsen / Övriga synpunkter

19.

Anslutningen gäller: *
Markera alla som gäller.
Nyanslutning (ny indragning av fiber)
Överlåtelse av befintlig anslutning
Överlåtelse av tidigare "kommunanslutning"

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
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