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Utökad bredbandssatsning på landsbygden
Mälarenergi har beslutat att utöka satsningen för att koppla upp Västerås landsbygd till stadsnätet. På Mälarenergis styrelsemöte den andra maj togs beslut om en utökad satsning för att koppla
upp landsbygden i Västerås kommun. Det innebär att Mälarenergi, som ägare av fibernätet, ger sitt
delägda dotterbolag Fibra i uppdrag att bygga ut och drifta nätet i områdena utanför tätorten.
- Det finns en samhällsnytta med att bygga ut på landsbygden. Regeringens målsättning är att
Sverige ska ha bredband i världsklass och det speglas även i Västerås Stads strategi – bredband
för alla. Vår utökade satsning är ett viktigt steg mot att lösa frågan med fibernät även på landsbygden, säger Staffan Jansson som är styrelseordförande i Mälarenergi.
I den här satsningen fokuserar man på områden där ingen annan aktör är etablerad. Det handlar
bl a om följande sträckor: Kolmsta – Ändesta, Kolmsta – Tortuna, Irsta – Sevalla, Kungsbyn – Lindö
Tegelbruk och Litslunda – Skultuna. Innan Midsommar kommer boende i dessa områden att bli
kontaktade och erbjudna en anslutning till stadsnätet.
Idag är ca 43 000 hushåll i Västerås anslutna till bredbandsnätet via Fibra och bolagets uppdrag
är att förtäta kartan över anslutningar så att så många Västeråsare som möjligt har tillgång till ett
öppet, stabilt och framtidssäkert fibernät.

För mer information
Staffan Jansson, styrelsens ordförande Mälarenergi AB
Tel: 021-39 32 31
staffan.jansson@vasteras.se
Magnus Ekblad, styrelsens ordförande Fibra AB
Tel: 070-31 630 32
magnus.ekblad@centerpartiet.se

Fibra driver och utvecklar stadsnäten i Västerås, Hallstahammar, Eskilstuna och Strängnäs på
uppdrag av nätägarna Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, SEVAB Strängnäs Energi och Hallstahammar kommun. Fokus är att bygga ut bredbandsnäten både i städerna och på landsbygden,
för att göra nätet snabbare, och för att främja konkurrensen och tjänsteutveckling bland leverantörerna. Målet är att bli ett av världens bästa och mest använda bredbandsnät.
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