
BAKGRUND 
 

Föreningen Ödsmålsmosse/Skåra Bredband (nedan kallad Föreningen) har för finansiering av utbyggnad 
av bredband till Föreningens medlemmar upptagit kredit i FöreningsSparbanken AB (publ) i Kungälv 
(nedan kallad Banken). 
 
Den upptagna krediten skall amorteras under en period av 20 år. De medlemmar som valt att betala sin 
investering genom upplåning har genom avtal med Föreningen förbundit sig att utöver löpande 
driftskostnader för bredbandsanslutningen betala ett belopp svarande mot sin andel av ovan angivna 
krediten.  
 
För rätta fullgörandet av den betalningsskyldighet som föreligger i förhållande till Föreningen i anledning 
av ovanstående utfärdar undertecknad denna 
 
 

REVERS 
 
Till Föreningen eller order betalar undertecknad kredittagare ägare till fastigheten: 
 
____________________________________         ett belopp om  20 000 kronor. 
 
Ränta utgår på beloppet med en räntesats som motsvarar den ränta Föreningen vid var tid har att  
betala på den i Banken upptagna krediten för finansiering av den till Föreningens medlemmar beslutade 
bredbandsutbyggnaden. 
 
Kapitalskulden skall betalas genom 240 stycken månadsvisa amorteringar med början den                       
31 december 2006. 
 
Ränta betalas månadsvis i efterskott samtidigt med amortering. 
 
Vid medlems avflyttning/avyttring av den fastighet till vilken kredittagarens bredbandsanslutning skett 
förfaller resterande utestående belopp enligt denna revers till omedelbar betalning jämte då utestående 
obetald ränta. 
 
Reversen får i övrigt uppsägas till betalning i sin helhet om någon av följande omständigheter föreligger; 
 

a) kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 
procent av kreditbeloppet, 

b) kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 
procent av kreditbeloppet och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika 
tidpunkter, 

c) kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning, 
d) det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt 

undandrar sig att betala sin skuld. 
 
Kredittagaren är införstådd med och har inget att invända mot att denna revers pantförskrivits till Banken 
som säkerhet för den av Föreningen upptagna krediten. Trots pantsättingen till Banken skall betalning 
intill annat besked lämnas av Banken fortsatt ske till Föreningen. 
 
 
 
 
Ödsmålsmosse/Skåra  den  ___________ 2005-___-___  
 
 
___________________________________________________ 
Kredittagarens namnteckning 
 
___________________________________________________ 
Namnförtydligande kredittagaren 


