Jonas Rigner utsedd som ny vd för Fibra
Pressmeddelande • Dec 21, 2015 15:00 CET

Jonas Rigner har utsetts till ny vd för Fibra. Han kommer närmast från Frontit AB där han arbetat som konsult med inriktning på verksamhetsutveckling. Som vd för Fibra kommer Jonas att
tillsammans med ägarna driva och utveckla Fibra och regionens bredbandsnät mot att bli en av
världens bästa och mest använda fiberinfrastrukturer.

I februari 2016 kommer Jonas att tillträda sin nya roll som vd på Fibra samt som medlem i Mälarenergis koncernledning. Han har då avslutat sitt uppdrag som konsult hos Frontit AB där han
arbetat det senaste året med fokus inom verksamhetsutveckling. Jonas har sedan tidigare även en
mångårig erfarenhet som ledare och av kund- och marknadsarbete, strategi- och förändringsarbete samt verksamhetsutveckling inom företag som Siemens, ABB, Telenor, Deva och Bredbandsbolaget. Jonas tar över rollen som vd för Fibra efter Per Norrthon som avslutade sitt uppdrag sista
september 2015.
– I en tid där digitalisering står än mer i fokus känns bra att ha rekryterat Jonas till att leda Fibras
fortsatta utveckling av bredbandsnäten i regionen. Kommuninnevånarna och kunderna i våra fem
kommuner förväntar sig en snabb och stabil uppkoppling samt nya tjänster, säger Ann-Sofie Wågström vice ordförande i Fibra. Jonas egenskaper och kunnande inom området kommer att bidra
starkt till detta.
– Jonas har stor erfarenhet av ledarskap samt att utveckla verksamheter och driva dem mot
uppsatta mål. Hans erfarenhet och kompetens inom bredbandsområdet i kombination med företagsutveckling kommer att bidra till att utveckla Fibras och ägarnas erbjudande säger Magnus
Hemmingson, vd för Mälarenergi. Jag ser också fram emot att jobba tillsammans med honom som
medlem i Mälarenergis koncernledning.
– Det känns enormt spännande att få möjlighet att komma in som vd för Fibra som är ett relativt
nytt varumärke men med stabila ägare med stora ambitioner, säger Jonas Rigner. Det finns mycket
kompetens samlad inom företaget som är avgörande i vår strävan att koppla upp fler kunder, öka
konkurrensen och tjänsteutbudet. Det är en mycket viktig tid för Fibra som måste fortsätta att
driva och utveckla de fem kommunernas stadsnät som jag är övertygad om gör livet lite bekvämare
för regionens invånare, avslutar Jonas.
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För mer information kontakta:
Ann-Sofie Wågström – vice ordförande Fibra AB
Tel: 070-086 65 01
E-post: ann-sofie.wagstrom@eskilstuna.se
Magnus Hemmingsson – vd och koncernchef, Mälarenergi
Tel: 070-570 51 91
E-post: magnus.hemmingsson@malarenergi.se

Fibra driver och utvecklar stadsnäten i Västerås, Eskilstuna, Hallstahammar, Arboga och
Strängnäs på uppdrag av nätägarna Mälarenergi, Eskilstuna Energi & Miljö, Arboga Kommun,
Hallstahammars Kommun och SEVAB Strängnäs Energi. Vi ägs gemensamt av nätägarna och
finns till för att bygga ut nätet både i städerna och på landsbygden, för att göra nätet snabbare,
och för att driva på konkurrensen och tjänsteutvecklingen bland leverantörerna. Målet är ett av
världens bästa och mest använda bredbandsnät - och att det bidrar till att göra livet bättre för
regionens invånare.

ADRESS

Fibra, Box 1019, 721 26 Västerås

TEL

0771–375 375

MEJL

info@fibra.se

WEBB

fibra.se

