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Umeå Energi medarrangör till stor
branschkonferens i Umeå
20-22 mars är Umeå värd för Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens –
ett evenemang som brukar locka runt 700 personer från hela Sverige.
– Jättekul att ett så viktigt event arrangeras i Umeå, det visar att vi ligger i
framkant när det gäller stadsnät, säger Mats Berggren, vd för Umeå Energi
Bredband.

Svenska Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och

intresseorganisation för Sveriges stadsnät. 155 stadsnät och 130 leverantörer
av tjänster och utrustning inom bredband finns med i organisationen. Deras
årskonferens är en stor happening i branschen. Förra året i Jönköping deltog
till exempel 760 personer och ungefär lika många väntas komma till Umeå
20-22 mars.
– I år har vi fått vara med och påverka programmet, det innebär att det blir
en hel del inslag om Umeå och Västerbotten. Alla tunga branschaktörer i
Sverige kommer att vara här och det är därför ett gyllene tillfälle att visa hur
långt vi har kommit, berättar Mats Berggren.
Besökarna kommer bland annat att få lyssna till föredrag om hur
Västerbotten framgångsrikt samverkar kring bredband. Ett exempel är Umeå
Energi och AC-Nets samarbete för att bygga WiFi på allmänna platser, något
som gett nya möjligheter för både näringslivet och medborgarna.
Årets konferens arrangeras av Svenska Stadsnätsföreningen, Umeå Energi och
AC Net Västerbotten.
– Vi ska vara stolta över att Umeå får vara värd för ett evenemang av den här
digniteten. Konferensen flyttar inte bara fram våra positioner ytterligare när
det gäller stadsnät, den är bra för hela Umeå, inte minst för hotell- och
restaurangnäringen, säger Göran Ernstson, vd för Umeå Energi.
Umeå Energi erbjuder ett öppet stadsnät med ett av världens snabbaste
bredband. Nätet för data- och telekommunikation kan leverera upp till 1 000
Mbit/s i båda riktningarna och ger möjlighet till en rad olika tjänster från
olika leverantörer.
Läs mer om SSNF:s Årskonferens här.

Umeå Energi är ett väl sammanhållet energi- och kommunikationsföretag. Vår

vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för
regionen. Vi erbjuder 100 % förnybar el, ett framtidssäkrat nät för el och
bredband samt driftsäker, bekväm fjärrvärme och fjärrkyla. Vi omsätter ca 1,4
miljarder kronor, har drygt 390 medarbetare och är både miljö- och
arbetsmiljöcertifierade. umeaenergi.se
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