Bilaga 14, Rev 2017-01-01

Definitivanmälan
När jag/vi nu anmäler mig/oss definitivt, så anser vi att Förstudien är tillräcklig som grund.
Jag förbinder mig att delta i projektet genom denna anmälan och inbetalning av
Anslutningsavgift del 1 á XXXX kr (Obs! För några är summan högre, de meddelas separat).
Anslutningsavgift del 1 är en del av den totala Anslutningsavgiften. Samtliga som lämnar in
en Definitivanmälan får faktura på beloppet från Nätägaren.
Om ni anser att er fastighet avviker från ”Normalfastigheten” ska ni ange det nedan,
exempelvis – Jag tänker vattna djur, -Jag har fler än 1 + 1 hushåll på fastigheten etc.
Äger ni flera fastigheter, med olika fastighetsbeteckningar, ska en anmälan utföras per
fastighet. Följaktligen kommer också en faktura per ”anmäld fastighetsbeteckning”
Vi har sedan tidigare inhämtat era kontaktuppgifter men vill ändå att ni fyller i dessa en gång
till. Denna anmälan är bindande och ställer krav på att samtliga ägare till fastigheten skriver
under.
Anmälan ska lämnas in senast XX/XX 20XX (faktura kommer senare)
Via post: Vallebygdens Energi Ek Förening, Skaravägen 18, 532 72 Axvall
Via E-post : kundtjanst@vallebygdens.se (märk i rubriken: Definitiv Öglunda)

Obs! Ta 2 lappar, en lämnas in, en behåller ni för egen del!

Vid intresseanmälan ställdes fråga kring vilket/vilka av systemen man ”ville ha”, när nu
förstudien givit svar på konsekvenserna kring att avstå något av systemen, positiva eller
negativa, frågar vi igen vilket/vilka ni kommer att ansluta och använda, då stamnät är byggt
och påkopplingsdag erbjuds:

Vallebygdens Energi Ekonomisk Förening
Skaravägen 18
532 72 Axvall

Bilaga 14, Rev 2017-01-01
Jag kommer att ansluta och snarast börja använda (ringa in det som är aktuellt):

Vatten X

Avlopp (måste vara godkänt för att få avstå) X

Fiber X

Min fastighet passar inte in i ”Normalfastigheten” (förtydliga nedan):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Min fastighet är belägen i annan kommun än Skara:________________________________

Härmed definitivanmäler jag/vi fastigheten …………………………………….…
Fastighetsbeteckning på huset som ansluts!

Namn: ………………………………………………………..................………..
Tydligt! Samtliga ägare till fastigheten + personnr 10 siffror!

Namn: ………………………………………………………..................………..
Tydligt! Samtliga ägare till fastigheten + personnr 10 siffror!

Adress: ……………………………………………………..…………………….
Adress till den anmälda fastigheten!

Adress: ……………………………………………………..…………………….
Adress till ansvarig ägare/förvaltare om denne bor på annan adress!

Telefon: …………………………… Mobil ………………….……….….………

E-mail: ……………………………………………………………………………

Datum och Underskrifter: …………………..……………………………………………...……

…………………………………..…………………………………………………………………………
Samtliga ägare till fastigheten!

Spara en kopia för egen del!!! Följ projektet på www.vallebygdens.se!

Projekt XXXXXXX
Vallebygdens Energi Ekonomisk Förening
Skaravägen 18
532 72 Axvall

