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Härnösands och Sundsvalls bredbandsföretag vill slå samman
verksamheterna i ett bolag
Igår beslutade HEMAB:s och Sundsvall Elnäts styrelser att utreda en sammanslagning av sina
bredbandsverksamheter i Härnösand och Sundsvall.
Beslutet innebär att det under hösten görs en utredning om formerna för en sådan sammanslagning. En utredning
som med största sannolikhet leder fram till att Härnösands och Sundsvalls stadsnät (HernöNet och ServaNet) slås
samman i ett nytt gemensamt driftbolag sommaren 2008.
Enligt styrelserna ger ett gemensamt driftbolag förutsättningar för bättre ekonomi, ökad tillgänglighet och ett
bredare utbud av leverantörer och tjänster inom Internet, tv och telefoni till de båda företagens kunder.
– Vi vill skapa bättre förutsättningar för våra bredbandskunder i vår region. Med en effektivare drift får vi bättre
ekonomi som kommer kunderna tillgodo i form av fler tjänster och ännu bättre kvalitet. Självklart kommer en
sammanslagning att gynna alla kunder i Sundsvall, Härnösand, Ånge och Timrå kommun, säger Göran Sörell, vd
för Sundsvall Elnät AB.
Ytterligare en anledning som parterna anger som viktig för bildandet av ett gemensamt driftbolag är att på längre
sikt säkerställa ett lokalt ägande i stadsnäten.
– Samgåendet är viktigt för att säkerställa lokal närvaro i form av ett öppet stadsnät som innebär att kunderna får
mycket stor valfrihet bland leverantörer och priser. Samgåendet förbättrar möjligheterna för våra gemensamma
kunder att även fortsättningsvis känna närhet och god service på orten. Därför känns arbetet med
sammanslagningen stimulerande och viktigt, säger Ingemar Forzelius, vd för HEMAB.
Antalet medarbetare vid de båda företagen påverkas inte vid en sammanslagning.
– Vissa omflyttningar av personal kan komma att ske mellan företagen eftersom vi har dubbletter av vissa tjänster
och avdelningar på bägge orterna idag. Men vi har inga planer på att minska i personalantal som en följd av detta,
säger Ingemar Forzelius.
Ägandet av stadsnäten föreslås ligga kvar hos respektive kommun, det vill säga hos Sundsvall Elnät och HEMAB,
som båda bredbandsföretagen ServaNet och HernöNet idag är inordnade under.
Ett nytt bolag ska också ge möjlighet för fler kommuner i regionen att ansluta sig. Det slutgiltiga beslutet tas i
respektive kommun i början av 2008.
För mer information, kontakta:
Ingemar Forzelius, vd för HEMAB: 0611-55 75 10/ 070-606 88 16.
Göran Sörell, vd för Sundsvall Elnät AB: 060-600 50 50 / 070-652 45 65.
Utsänt av:
Andreas Einarsson: 0611-55 75 26
HernöNet ägs och drivs av Härnösand Energi & Miljö AB. Bolaget är helägt av Härnösands kommun. HernöNet har 1500 kunder och
omsätter ca 12 milj. kr per år. Stadsnätet i Sundsvalls och Timrå kommuner ägs och drivs av Sundsvall Elnät AB under bifirma ServaNet.
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sundsvall Energi AB som i sin tur är indirekt helägt av Sundsvalls kommun. ServaNet har 8500
privata kunder och 650 företagskunder och omsätter ca 35 milj. kr per år.

