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Pressmeddelande • Jun 16, 2016 11:31 CEST

I början av juni erbjöds omkring 2 000 hushåll att ansluta sig till Hallstahammars stadsnät via
Fibra. Nu satsar kommunen och Fibra på att ge ännu fler möjligheten att nyttja det kommunalägda stadsnätet.
– Vi kopplar upp oss allt mer och kravet på en anslutning med hög kapacitet ökar i hushållen. Ett
bra och framtidssäkert stadsnät är en viktig del av den digitala infrastrukturen för ett modernt
samhälle. Därför har vi tillsammans inlett ett arbete att införa det kommunala fibernätet till alla
hushåll i tätorten. Vår förhoppning är att alla vill ta möjligheten att ansluta sig till ett modernt,
tjänsteneutralt och framtidssäkert stadsnät, säger Jonas Rigner, VD på Fibra.
Fler än 2 300 hushåll är redan aktiva och arbetet med att bygga ut stadsnätet är påbörjat. Målet är
att 70 procent av hushållen i Hallstahammars kommun är anslutna till våren 2018.
– Det kommunägda stadsnätet är ett så kallat öppet nät, där ett stort antal tjänsteleverantörer
konkurrerar på samma villkor, vilket betyder låga priser och korta bindningstider på bredbandstjänster för invånarna i Hallstahammar, säger, Carin Becker på Hallstahammars kommun
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.
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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.
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