
Tryggare mjölkbönder med bredband från Skellefteå Kraft
Skellefteå Krafts bredbandsnät har väldigt nöjda kunder. Det visar det senaste resultatet av Stadsnätskollen. En av de många nöjda kunderna
finns i Renbergsvattnet utanför Skellefteå.

Stadsnätskollen är en kundundersökning som är inriktad mot bredbandsverksamhet och mäter kundnöjdhet hos både nätägaren Skellefteå Kraft och nätets
tjänsteleverantörer. Höstens undersökning visar på fint förtroende från bredbandskunderna.

- De senaste åren har vi haft ett extremt högt nöjd kund index som dessutom ökat för varje år. Det gläder oss att se att du som bredbandskund är lika nöjd i
år – det är vi stolta över, säger Anders Pettersson, VD Skellefteå Kraft Fibernät.

2012 blev resultatet ett index på 75, året därpå ökade det till 79 och 2014 blev resultatet 81, vilket även kvarstår i 2015 år resultat. Det är att jämföra med
branschsnittet som ligger på 67,5.

- Våra kunder väljer oss för att vi tillsammans med våra tjänsteleverantörer erbjuder högre hastigheter, har bättre priser och ett stabilare driftsäkrare
bredband. Att vi är ett öppet nät med flera tjänsteleverantörer är också ett starkt argument, säger Anders Pettersson.

Tryggheten i ett stabilt bredband är avgörande för Mikael Olofsson, som driver ett modernt lantbruksföretag med 75 mjölkkor i Renbergsvattnet utanför
Skellefteå. Lantbruket har idag tillgång till Skellefteå Krafts fibernät med hastighet upp till 1 000 Mbit/s.

– När man nu vant sig vid fiber är det svårt att vara utan, säger Mikael.

En kort film från Mikaels vardag kan du se här.

För mer information kontakta:
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Mobil: +46 (0)70-326 98 78

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter
med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.


