1(1)

1. Bli medlem i Björkfiber Ekonomisk Förening.
Årlig medlemsavgift 200 Kronor.
2. Gå med i Projekt Björkfiber och teckna anslutningsavtal.
Första delinsats 5000 Kronor.
Preliminära Anslutningskostnader
Kostnaden för anslutning är uppdelad i två poster, en insats och en anslutningsavgift. Insatsen är det
kapital som du satsar i Björkfiber Ek. För. Den motsvarar aktiekapitalet i ett aktiebolag. Alla som
ansluter en fastighet blir medlemmar och delägare i föreningen. Insatsen är inte momsbelagd.

För den som går med i föreningen från början blir insatsen högst 25 000 kronor. Insatsen betalas i tre
omgångar, i takt med att föreningens kostnader för din anslutning uppkommer. 5 000 kronor faktureras
i samband med tecknande av avtalet och när grävning påbörjas i ditt område, skall nästa delinsats om
15 000 kronor inbetalas. När blåsning och svetsning startas skall resterande 5 000 kronor plus
anslutningsavgiften betalas in. Betalningsvillkor 15 dagar.

Anslutningsavgiften tas ut för den utrustning som installeras i den anslutna fastigheten och för arbetet
med installationen. Avgiften är 4 300 kronor och på det tillkommer moms.
Privatpersoner kan få ROT-avdrag för den del av anslutningsavgiften som avser arbete. Om det är ett
företag som står för anslutningen finns inte möjlighet till ROT-avdrag, Däremot kan momsavdrag
istället utnyttjas.

Björkfiber
Insats

Privatperson med ROT Privatperson utan ROT Momsregistrerat företag *
25 000

25 000

25 000

Anslutningsavgift 4 300

4 300

4 300

Moms

1 075

1 075

1 075

ROT-avdrag

- 2 187

Momsavdrag
Nettokostnad

- 1 075
28 188

30 375

29 300

Medlemmens övriga åtaganden
Vid behov - för att hålla nere kontantinsatsen är varje medlem också skyldig att bidra med upp till fem
arbetsdagar utan ekonomisk ersättning.

Första inbetalning medlemsavgift 200 Kronor plus 5000 Kronor för första
delinsats i projekt Björkfiber. (skriv namn och tilldelat medlemsnummer på
inbetalningen till vårt bankgiro)
Björkfiber Ekonomisk Förening
C/o Göran Nilsson
Kompersmåla Anna Elisabet
360 10 Ryd

Ver 1 Björkfiber Ekonomisk Förening

ORGNR: 769622-6864
www.bjorkfiber.se

Bankgironr: 724-9204
tel: 0454-325126

