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Bredband med kapacitet för framtiden
I Umeå har 87 % av hushållen tillgång till en bredbandshastighet på 100
Mbit/s eller mer vilket gynnar både privatpersoner och ett växande
näringsliv. Redan 2009 kunde Umeå Energi erbjuda en bredbandshastighet på
1000 Mbit/s.
David Lindström affärschef för bredband på Umeå Energi berättar om
företagets tankar och strategier för en än mer uppkopplad framtid:
– På Umeå Energi har vi länge arbetat mot visionen att alla ska ha tillgång
till ett snabbt och stabilt bredband. Vi valde tidigt att bygga ett stadsnät med
bra kanalisation och material som klarade långt högre kapacitet än vad som

behövdes då.
– Sen starten har det varit viktigt för oss att lyssna på kunderna och sen
utveckla produkter och tjänster som motsvarar deras behov. Den inbyggda
kapaciteten i nätet gör att vi kan växla upp vart efter behovet av högre
hastighet ökar, vilket vi tydligt ser att den gör. Senast lanserade vi 300 Mbit/s
för privatpersoner, som till exempel streamar eller spelar mycket, och
företag, fortsätter David Lindström.
– Vi har hela tiden blickat framåt, varit nyfikna och modiga. Vi blir mer och
mer uppkopplade, både i hemmet och på arbetsplatsen, därför blir hastighet
och kvalitet allt viktigare. För att kunna fortsätta ta ansvar för
samhällsutvecklingen måste vi ligga i framkant. Det är det enda sättet,
avslutar han.
Läs mer om 300Mbit/s här eller ring vår kundtjänst 090-16 00 20.

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete
med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och
kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och
en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt
400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.
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