Under våren fortsätter stadsnätsbolaget ServaNet utbyggnaden av fibernät till villor i
Bergeforsen när ytterligare 230 villor erbjuds en anslutning.
Tillsammans med förra årets utbyggnad till 260 villor i Bergeforsen innebär det att nästan 500 villor
i området kan ha fibernät vid årets slut.
− Sammanlagt med förra årets etapp så är det här ett av våra absolut största projekt genom
tiderna. Särskilt kul är det att vi även i år har möjlighet att erbjuda kunderna framtidens
Triple Play - internet, tv och telefoni - från en leverantör, säger Gunilla Lagergren,
affärschef vid ServaNet.
Via upphandling så föll valet även i år på leverantören Com Hem som kommer att erbjuda Triple
Play med möjlighet till bredband med mycket höga hastigheter, marknadens bredaste tv-tjänst och
telefoni. I år är det områdena Sandarna, Forsmon, Rocka och vissa delar av Lunde som kan få
fibernät med tillhörande tjänster.
− I våra strategiska satsningar på stadsnät och öppna nät är samarbetet med ServaNet en
viktig del. Vi är därför mycket glada att ha fått fortsatt förtroende och att vi tillsammans
med ServaNet nästan kan fördubbla antal kunder i Bergeforsen som kan ta del av våra
tjänster, säger Mats Lager, Affärsansvarig för villamarknaden på Com Hem.
I maj startar informationsmöten för de boende i området. Strax därefter börjar grävningen och
anslutningen till fibernätet för dem som vill.

− Med dagens krav på allt snabbare kommunikationer vill vi verka för att stadsnät blir en
självklar del av infrastrukturen i samhället. Det kan faktiskt locka fler att flytta utanför
stadskärnan, vilket det här projektet är ett utmärkt exempel på, säger Gunilla Lagergren.
2012 var det områdena kring Lundevägen, Kålrots- och Morotsgatan samt området kring
Triangelvägen i Bergeforsen som fick möjlighet till fibernät.
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