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Till lokala medier

Värnamo femte bäst i landet på bredband via fiber
Värnamo har klättrat och är nu femte bästa bredbands-kommun i
landet. Drygt 84 procent av hushållen i kommunen har tillgång till
bredband via fiber, visar Post- och telestyrelsens färska rapport.
-

Kommunen och Värnamo Energi AB har i många år arbetat
målmedvetet för att nå det här goda resultatet. Men vi vill bli ännu
bättre, vårt mål är att 100 procent av kommunens hushåll ska ha
snabbt bredband, säger Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens
ordförande i Värnamo.

Post- och telestyrelsen, PTS, mäter andelen hushåll som har tillgång till
bredband via fiber eller fiber-LAN en gång om året. Senast hamnade
Värnamo på tionde plats bland landets kommuner. Den framgången var en
av anledningarna till att organisationen Hela Sverige ska leva utsåg
Värnamo till Årets kommun 2016.
Årets mätning baseras på läget 1 oktober 2016. Den visar att 84,22 procent
av hushållen har tillgång till bredband, motsvarande siffra ett år tidigare var
78,62 procent. Fortfarande är det så att tätorten och småorter har bättre
tillgång till fiber än landsbygden.
-

Det finns ett stort intresse för fiber hos boende runt om i kommunen
och under 2016 slog Värnamo Energi rekord i antal nya
anslutningar under ett år, så vi jobbar hårt för att möta efterfrågan,
konstaterar Gunnar Crona, styrelseordförande i Värnamo Energi.
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Andel hushåll med tillgång till bredband via fiber eller fiber-LAN
2015 procent 2016 procent
Ökning,
procentenheter
1. Sundbyberg
93,85
95,38
1,53
2. Stockholm
91,08
92,62
1,55
3. Umeå
84,30
87,53
3,22
4. Malmö
82,12
84,63
2,51
5. Värnamo
78,62
84,22
5,60

