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Ansökan om medlemskap i Länghem Landsbygd Fiber  
Du blir medlem i Länghem landsbygd fiber ekonomisk förening genom följande fyra steg: 

1. Ansök om medlemskap i föreningen genom att fylla i och skicka in denna blankett. Blanketten 
lämnas till någon i styrelsen eller skickas till Länghem Landsbygd Fiber ek. förening c/o 
Gösta Singstrand, Bragnum Björkhaga, 51452 Länghem 

2. Föreningens styrelse prövar medlemskapet vid närmsta styrelsemöte. 
3. Du betalar in medlemsavgiften om 100 kr samt erforderlig insats när du får första fakturan 

från föreningen. 
4. Avtal om fiberanslutning skrivs. 

Ansökan 
Jag ansöker om medlemskap i LLF, Länghem landsbygd fiber ek. för. organisationsnr. 769626-0426.  
Namn	  	   Personnummer,	  organisationsnummer	  

	  
Adress,	  postnummer,	  postort	  och	  land	  (om	  inte	  Sverige)	  

	  
Telefon	  

	  	  
Mobiltelefon	  

E-‐postadress	  	  

	  
	  
Beteckning på fastighet/er som skall anslutas till föreningens fibernät:  
 
____________________________________________________________  
 
Markera med ett kryss vad du är intresserad av: 
__ Jag är intresserad av medlemskap, anslutning och abonnemang av tjänster. 
__ Jag är intresserad av medlemskap men enbart framdragning av fiber för framtida anslutning. 
 
……………………………………………………………………………….  
Ort, datum  
 
 
………………………………………………………………………………...  
Underskrift 
 
Information rörande medlemskap  

- Den som bor på Länghems landsbygd med omnejd och äger en fastighet inom området kan bli 
medlem. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en vara medlem. Om det är 
ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.  

- Ansökan om medlemskap prövas av föreningens styrelsen.  
- Som medlem åtar man sig att hålla Föreningen informerad om aktuella kontaktuppgifter. 

Samtycke - lagring och hantering av personuppgifter 
Genom att lämna in ansökan samtycker jag till att LLF registrerar och hanterar de personuppgifter jag 
lämnat. LLF kommer att använda personuppgifter (t.ex. namn och fastighetsbeteckning(ar)) för 
administration av medlemmar samt i arbetet med att anlägga ett fibernätverk. Föreningen kan komma 
att lämna ut personuppgifter till tredje part för t.ex. projektering och offerter. 

Som medlem har du enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, 
efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Föreningen, få besked om vilka personuppgifter om dig 
som Föreningen behandlar och hur dessa behandlas. Du har också rätt att enligt 28 § 
personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som Föreningen behandlar om dig.  


