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EN AFFÄR SOM BERÖR FLER ÄN 70 % AV 
ÅLÄNNINGARNA 
 

Ålands Telefonandelslag köper familjen Johnssons hela aktiepost i Mariehamns Telefon Ab. 
Posten utgör 57 % av aktierna i bolaget.  

Mariehamns Telefon och Ålands Telefon har sedan 2012 samägt Ålands Telekommunikation Ab 
(Ålcom) i nuvarande form. Kunskapen om varandra och förståelsen för Ålands speciella behov är 
robust. Därför har förhandlingarna mellan familjen Johnsson och Ålands Telefon gått både 
smidigt och snabbt.  

Fler än 65 % av ålänningarna kommunicerar mobilt genom Ålcom. Över 70 % av hushållen på 
Åland får sitt bredband levererat av Ålands Telefon eller Mariehamns Telefon. 

De berörda bolagen har cirka 100 medarbetare. De kommer att bjudas in i en arbetsprocess för att 
förenhetliga och spetsa processerna i bolagen. 

För två sekelskiften sedan – 1892 – startade Mariehamns Telefon. Fyra generationer från familjen 
Johnsson har lett bolaget. Det har varit en viktig del i spridningen av och utvecklingen från 
väggtelefoner till supersnabba fiberuppkopplingar. Nu när familjen väljer att sälja sin stora 
aktiepost vill de att det åländska telekomklustret skall fortsätta att stå på egna ben och lösa de 
speciella behov Åland har. 

Den yngre systern Ålands Telefon, grundat 1910, med ca 7000 andelsägare fortsätter nu att bära 
ansvaret för att leverera ett lokalanpassade tele- och datatjänster till ålänningar och åländska 
företag. 

Totalt omsätter Gruppen ca 30 miljoner € årligen. Ålcom står för 20 miljoner € och Ålands Telefon 
respektive Mariehamns Telefon omsätter båda knappt 5 miljoner € var. 

”Jag är stolt över att vi kan genomföra affären för att säkerställa konkurrenskraftiga och 
lokalanpassade kommunikationstjänster. Affären ökar möjligheten för att ålänningar och åländska 
företag kan vara en del i den accelererande digitaliseringen i världen. Den kommer att utveckla 
kvalificerade arbetsplatser och exportmöjligheter för Åland” säger Jonas Sundborg Vd och 
Teknisk Chef på Ålands Telefonandelslag. 

Kontakt:  

Jonas Sundborg, +358 18 359 200, jonas.sundborg (at) altel.ax , Vd och Teknisk Chef Ålands 
Telefonandelslag  

Daniel Widman, +358 18 525 821 daniel.widman (at) widman.fi , styrelseordförande Mariehamns 
Telefon Ab 
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