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ServaNet bygger fiberbredband till landsbygd:

Dryga 100 från Lucksta till Norrhassel kopplar in sig
mot höghastighetsnätet
Från oktober och framåt kommer över 100 villaägare mellan Lucksta och Norrhassel att kunna
surfa på fiberbredband på upp till en Gbit/s. Det här bidrar till en betydelsefull teknisk utveckling
av landsbygden i Västernorrland där människor har möjlighet att bo kvar och behålla
kommunikationen med omvärlden.
För Ola Holm som är en av de boende i Västmarken, några kilometer utanför Lucksta, betyder
internet med den här bandbredden oerhört mycket.
− Det här är mer än vad jag hade vågat hoppas på för ett halvår sedan. Nu kan jag bo kvar mitt ute i
skogen och samtidigt ha professionella kommunikationer med omvärlden. Den här bandbredden
kommer också att uppskattas av våra barn och barnbarn när de besöker oss.
Just nu pågår ett intensivt grävarbete i området, från både entreprenören Eltel som blåser in fiber i
markkablarna och från villaägarna själva som gräver från en anslutningspunkt och in till villan. Vid
månadsskiftet oktober/november kan de boende i området börja använda fiberkabeln för internet,
tv och telefoni.
− Med dagens krav på allt snabbare kommunikationer borde stadsnät bli en självklar del av
infrastrukturen i samhället. Det kan locka fler att flytta utanför sta´n, men framförallt bidrar det till
att folk kan bo kvar på landsbygden och även arbeta hemifrån på bra premisser. Då skulle också
miljön bli en vinnare om bilresorna till och från arbetet skulle minska, säger Gunnar Farm
styrelseordförande i ServaNet.
Fiberutbyggnaden kostar närmare elva miljoner kronor och finansieras, förutom av ServaNet själva,
även av EU och Länsstyrelsen Västernorrland. Projektet är en del i en större helhet där ServaNet med
finansiering från Post- och telestyrelsen stärker upp fibernätet på sträckan Lucksta till Hassela och
vidare till Ljusdal.
− Det här är ett av våra mest lyckade projekt där vi skapar stor nytta till så många vid samma tillfälle.
Nu skapar vi även förutsättningar för fortsatt fast telefoni i området, säger Göran Sörell vd för
ServaNet.
För mer information, kontakta:
Gunnar Farm, styrelseordförande ServaNet: 070-631 60 64.

Göran Sörell, vd ServaNet: 060-600 50 50 / 070-652 45 65.
Ola Holm, villaägare i området: 070-640 86 60.

