
  
    

 

 

Avtal för överlåtelse av anslutningsavtal och medlemskap  
 
 
Avtalet berör fastighetsbeteckning:  ______________________________________________  
 

Fastighetens adress:                                      ______________________________________________ 

 

Fastighetens överlåtelsedatum:               ______________________________________________  

 
Frånträdande medlem:  
Namn Personnr 

Telefon E-postadress 

 
Tillträdande medlem:  

 
 
Överlåtelse av anslutningsavtal och medlemskap i föreningen har vid på detta avtal nedan angiven 
datering skett mellan parterna ovan. I och med undertecknande av avtalet överlåts alla befogenheter 
och tillika skyldigheter enligt rubricerade avtals villkor till tillträdande medlem vilka ikraftträder enligt 
ovanstående överlåtelsedatum. Tillträdande medlem samtycker även genom sin underskrift att 
föreningen behandlar ovanstående personuppgifter i sina datasystem.  
 
 
Underskrifter  
 
Ort:__________________________  Datum:      ______________  
 
 
Frånträdande medlem:   Tillträdande medlem:  
 
 
________________________________   ________________________________ 
 
 
________________________________   ________________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande  

 

 

, 

Namn Personnr 

Telefon E-postadress 



 

Att tänka på vid flytt från fastigheten. 
 

 
Anslutningsavtal/Medlemsavtal: 
Genom formuläret ”Överlåtelseavtal”, som du finner på www.skogsbofiber.se under 
Medlemsinfo/Fastighetsägarbyte, övergår medlemskapet i SFEF till angiven ny ägare till 
fastigheten. Juridiskt flyttas ägandet av andelarna (aktierna) i föreningen över till den nya 
ägaren via detta avtal. 
 
Överlåtelseavtalet skrivs i 3 ex: 

 Ett till urträdande medlem 

 Ett till tillträdande medlem 

 Ett till SFEF (Skogsbo Fiber Ekonomisk Förening) som lämnas till Områdesansvarig 
 
Digitalbox/TV-modul: 
Digitalbox/TV-modul tillhör fastigheten och skall lämnas kvar vid avflyttning.  
Om avflyttande medlem beställt den mer avancerade digitalboxen (DCT 760HD) vid 
ingången av medlemskapet och därmed fått betala 1000:- för detta är det upp till de två 
parterna att reglera detta ekonomiskt för även denna box skall lämnas kvar i fastigheten vid 
flytt. 
 
Ev. bredbandsavtal: 
Om det finns ett bundet avtal vad gäller bredband i fastigheten är det upp till säljare/köpare 
att handläggs detta. 
Det finns tre vägar att välja mellan: 

1. Köparen tar över avtalet och anmäler detta till leverantören av bredbandet 
2. Säljaren tar med sig avtalet till den adress som flyttningen sker. OBS! Kontrollera att 

bredbandsleverantören levererar till den adressen! 
3. Säljaren löser avtalet med bredbandsleverantören 

 
SAPPA TV: 
Leveransen är kollektiv och kan inte sägas upp av enskild medlem. 
Den nye ägaren anmäler övertagandet till Sappa (tel: 077-444 47 44) för registrering av ny 
person på digitalboxen/TV-modulen och kortet. 
 
TV-, medlems- och serviceavgift: 
Fakturering av TV, medlems- och serviceavgift sker 2 ggr/år. Den som står som ägare vid 
faktureringstillfället betalar fakturan och ev. mellanhavanden med anledning av 
överlåtelsedatum med köparen får justeras dem emellan. 
 

http://www.skogsbofiber.se/

