Göteborg den 13 juli 2016

Mål nr T 2368-15

Daniel Vindevåg justerar yrkanden och grunder enligt nedan.
1.

Yrkanden

1.1

Daniel Vindevåg yrkar att Föreningen ska förpliktas att tillse, vid vite om 50.000 kr för
varje påbörjad vecka som förpliktelsen inte åtlyds (eller annat kraftigt verkande vite
som tingsrätten finner lämpligt), att Daniel Vindevåg erhåller tjänster (bredband
100/100 Mbps, TV box med stöd för HD, basutbud av TV-kanaler, IP-telefoni) enligt
abonnemangsavtal, bilaga 1 till stämningsansökan, levereras via Föreningens
kommunikationsnät (fibernät) till fastigheten Svenljunga Nättsjö 1:15 mot ersättning
enligt avtalet (för närvarande 350 kr per månad inklusive mervärdesskatt).

1.2

Om tingsrätten finner att Föreningen inte kan förpliktas enligt ovan och att Daniel
Vindevåg inte kan anses ha träffat abonnemangsavtalet med Föreningen, yrkar Daniel
Vindevåg att Föreningen ska förpliktas att genast träffa abonnemangsavtal, i enlighet
med bilaga 1 till stämningsansökan, med honom.
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1.2

Daniel Vindevåg yrkar att Föreningen ska förpliktas att ersätta honom för hans
rättegångskostnader.

2.

Grunder för käromålet

2.1

Daniel Vindevåg är medlem i Föreningen. Han äger fastigheten Svenljunga Nättsjö
1:15 (”Fastigheten”). Medlemskapet avser Fastigheten.

2.2

I Föreningens stadgar, bilaga 2, anges att Föreningen har till ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät
tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl a data- och telekommunikation.

2.3

I avtal som Daniel Vindevåg har träffat med Föreningen, bilaga 3 (”Föreningsavtalet”), anges att syftet med avtalet är att ansluta en eller flera byggnader på
medlemmens fastighet till kommunikationsnätet. I avtalet anges också att Föreningen
ska träffa avtal med operatör för leverans av tjänster via kommunikationsnätet.

2.4

I avtal om tjänster, bilaga 1 (”Abonnemangsavtalet”), som Daniel Vindevåg – eller, i
andra hand, Simon Vindevåg – har träffat med Föreningen anges att Föreningen ska
tillse att vissa tjänster - bredband 100/100 Mbps, TV-box med stöd för HD, basutbud
av TV-kanaler, IP-telefoni – levereras till Fastigheten t o m den 31 december 2018 mot
en ersättning om 350 kr per månad inklusive mervärdesskatt.

2.5

Alla Föreningens medlemmar utom Daniel Vindevåg har via kommunikationsnätet och
kommunikationsoperatören/tjänsteleverantören Net at Once Sweden AB (”NAO”)
tillgång till ovan beskrivna tjänster. Föreningen gör, trots påstötningar, ingenting för
att bereda FastighetenDaniel Vindevåg tillgång till tjänsterna.

2.6

Föreningens agerande strider a) mot Föreningens stadgar, b) mot den s k likhetsprincip
som gäller för ekonomiska föreningar, c) mot Föreningsavtalet och d) mot
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Abonnemangsavtalet. Enligt stadgarna, likhetsprincipen, Föreningsavtalet och
Abonnemangsavtalet är Föreningen skyldig att tillse att Daniel Vindevåg erhåller ovan
beskrivna tjänster levereras till Fastigheten.
2.7

Om tingsrätten skulle finna att Daniel Vindevåg inte kan anses ha träffat
Abonnemangsavtalet med Föreningen, innebär det att Föreningen enligt § 2 i
Föreningens stadgar, enligt punkten 5.2 i Föreningsavtalet och enligt likhetsprincipen
är skyldig att genast träffa ett avtal motsvarande Abonnemangsavtalet med honom.
Alla andra medlemmar som har velat träffa sådant avtal har getts möjlighet att göra
det.

Som ovan

