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Fortsatt stark utveckling för ServaNet
- Planerar ansluta ytterligare 1 000 fastigheter under 2013

Det kommunala fibernätsbolaget ServaNet, som ägs av Sundsvall Elnät, HEMAB (Härnösand
Energi & Miljö) och Ånge kommun, fortsätter att utvecklas positivt ekonomiskt. Med ett resultat
på 4,9 miljoner kronor blir 2012 bolagets bästa år hittills. Vinsten är också 3,9 miljoner kronor
bättre än budget.
− Försäljningen har gått strålande bra under året. Nya anslutningar till privatpersoner och företag har ökat
långt bättre än väntat. Intäkterna från nya anslutningar uppgick till nästan tio miljoner kronor, vilket är en
betydande ökning mot föregående år, säger ServaNets vd Göran Sörell.
Under 2012 har bredbandsutbyggnaden varit omfattande. Fokus har legat på fiberutbyggnad till
landsbygden i Härnösand och Ånge, men även längs med Njurundakusten och till Alnö i Sundsvall samt
till Bergeforsen i Timrå kommun. Ett av de mest omfattande projekten 2012 var fiberutbyggnaden till
100-talet villor i Stigsjö, Härnösands kommun.
Det goda resultatet gör att bolaget under 2013 tänker förse ytterligare omkring 1 000 fastigheter - privata
villor och företag - med fibernät. Liksom tidigare år ligger ett särskilt fokus på utbyggnad av bredband till
landsbygden. Ett av årets största projekt är fiberutbyggnad till Över- och Ytterturingen i Ånge kommun
där ServaNet satsar närmare 15 miljoner kronor på en mer utvecklad kommunikation till 160 villaägare i
området när fyra mil fiberkabel grävs ned i marken.
Även Härnösands centralort och byarna kring centralorten blir fibervinnare under det här året. Ytterfälle,
Kragom norr om Älandsbro och etapp två i Stigsjö är exempel på områden som, beroende på intresse,
kan förses med bredband under 2013.
Fortsätter gör även fiberutbyggnaden längs med Njurundakusten och till Alnö genom MittSverige Vattens
VA-projekt.
− Trenden mot en ökad IT-användning har pågått en lång tid nu och vi kan förvänta oss att efterfrågan
på kommunikationstjänster kommer att fortsätta att öka. Som lokal aktör är det oerhört viktigt för oss att
kunna möta det här behovet. Vi verkar för utveckling och tillväxt i Medelpad och Härnösand och om
företag ska vilja etablera sig i regionen är bra bredbandslösningar en förutsättning, säger Göran Sörell.
Förutom en bred utbyggnad av fibernätet lovar bolaget fler och bättre tjänster under 2013.
− Vi får in nya och större tjänsteleverantörer i nätet som kan erbjuda kunderna det vi kallar för Triple
Play, internet, tv och telefoni från en och samma leverantör, vilket gör oss ännu mer konkurrenskraftiga,
säger Göran Sörell.
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