
 

  

Välkommen som kund hos 

Mellersta Skånes Kraft  

Mellersta Skånes Kraft ekonomisk förening är ägare till elnätet där 

ni bor. Vi ansluter och distribuerar ut elen till alla hushåll och företag 

inom vårt nätområde. Föreningens överskott går oavkortat till 

återinvesteringar i nätet och förbättringar som kommer våra kunder 

tillgodo. 

Mellersta Skånes Kraft är Moderbolag till Mellanskånes Kraft AB som 

säljer el över hela landet. 

En ekonomisk förening ägs av sina medlemmar, och alla som äger 

ett abonnemang har möjlighet att bli andelsägare i Mellersta Skånes 

Kraft och därigenom påverka föreningen. 

Att vara andelsägare innebär att man har möjlighet att vara med på 

föreningens distriktsmöte. Förutom att ta del av information och 

ställa frågor så väljer distriktsmötet ledamöter till fullmäktige. Som 

medlem är du röstberättigad med en röst.  

Att vara medlem i Mellersta Skånes Kraft har många fördelar. 

 



 

 

 

 

 

 

Förnamn:  

Efternamn: 

Abonnemang: 

Ansökningsdatum: 

1 st. Andel á 1000kr 

 

 

 

 

 

Vid undertecknande bekräftar sökanden att de är ägare för den fastighet som abonnemanget ovan 
angivet gäller.  

Endast en fysisk eller juridisk person kan för varje enskilt abonnemang ansöka om medlemskap i 
föreningen. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig. Föreningens styrelse prövar huruvida den 
sökande är berättigad till inträde. 

Medlem i föreningen är den som enligt dessa stadgar och gällande lag inbetalat stadgeenligt 
andelsbelopp. Andel skall utgöra 1000 kronor. Abonnemangsinnehavare har rätt att teckna en andel 
som betalas vid inträdet. Medlemmen erhåller andelsbevis för gjord insats. 
 
Medlemskap och utträde: 
Medlemskap i föreningen kan ej överlåtas. 
 
När andelsägare frånträder sitt abonnemang skall andelen hembjudas föreningen för inlösen. 
Föreningen har skyldighet att mot erläggande av nominella värdet inlösa andelen. Häftar andelsägaren 
i skuld till föreningen har föreningen skyldighet att in-lösa andel genom kvittning av nominella 
andelsvärdet mot motsvarande skuld. 
 
Om andelsägare efter frånträde inte har hembjudit föreningen andelen för inlösen inom 90 dagar från 
abonnemangets upphörande är dessa förverkade. Beslut om för-verkande fattas av föreningens 
styrelse. Efter beslut om förverkande av andelen skall värdet av den överföras till reservfonden. 

 
Uppsägning till utträde ur föreningen ska vara skriftlig och tillställas föreningens styrelse.  
 
 
 
 

Underskrift ansökanden. 

Ansökan om Andel 

Villkor och stadgar: 


