Rutiner för uppsägning av medlemskap och gruppavtal
Försäljning av fastighet:
Vid försäljning av fastigheten förutsätts medlemskapet följa fastigheten och den nye
fastighetsägaren förutsätts ansöka om medlemskap och medlemskapet övergår därmed på
denne efter styrelsens godkännande.
Insatsbeloppet förväntas fastighetsägare få tillbaka vid försäljning av fastigheten.
( Blankett för bekräftelse av överlåtelse av andelsrätt finns på hemsidan och undertecknad
kopia bifogas medlemsansökan)
Skulle den nye fastighetsägaren inte vilja bli medlem ansöker gamla fastighetsägaren om
avgång enligt gällande rutiner nedan.
Hantering av gruppavtal om gamla fastighetsägaren har sådant
OBS! Uppsägning av gruppavtal kan endast ske vid försäljning av fastighet eller flyttning av
hyresgäst
Gruppavtal debiteras kvartalsvis i förskott och skall därför sägas upp före följande datum 10/2
; 10/5 ; 10/8 ; eller 10/11. Skulle uppsägningen/avanmälan ske efter dessa datum debiteras
avgift för hela nästa kvartal.
Uppsägning skall ske skriftligen till Tossene Fiber Ekonomisk Förening. Blankett finns på
hemsidan.
Eventuella tilläggstjänster från ComHem skall sägas upp enligt deras regler och efter
uppsägningen skall Router; Tivo-box och Arris-box returneras till ComHem enligt deras
regler. Be att få en retursedel.
Skulle nya fastighetsägaren vilja teckna gruppavtal ansöker vederbörande skriftligen till
Föreningen om att få teckna gruppavtal. Blankett finns på hemsidan under fliken Information
om tjänsteutbud.
Avgång ur föreningen
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker
avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas
till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.
Avgång får dock ej ske tidigare än 5 år efter inträde, undantag då medlemskap skall överlåtas
till ny fastighetsägare enligt ovan.
Vid utträde ur Föreningen återbetalas det lägre insatsbeloppet, det vill säga 100 kr. Resterande
insatsbelopp återbetalas tidigast 5 år efter inträde och då till vid för tillfället gällande
substansvärde av en medlemsinsats i föreningen.
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