
 

Pressmeddelande 2010-06-21 

 
Tele2 tryggar kommunikationen i Västervik 

- Större valfrihet och starkare uppkoppling när fibernätet byggs ut 
 
Tele2 har tecknat en överenskommelse med Västerviks Kraft Elnät som innebär att 
Tele2 byggt ut anslutning mellan det befintliga fibernät i Västervik och det nationella 
stomnätet. Utbyggnaden ska ge invånarna bättre bredbandsanslutningar och fler 
operatörer att välja mellan. 
 
Tele2 fortsätter samverka med Sveriges kommuner för att bra bredbandsuppkopplingar ska bli 
tillgängligt för alla. Samarbetet med kommunalägda Västerviks Kraft Elnät AB kommer 
förutom en starkare uppkoppling och högre kapacitet, också innebära ett bredare utbud av 
bredbandstjänster som till exempel IP-TV och IP-telefoni. Tele2 har dessutom lagt fiber fram 
till tätorten Ankarsrum. 
 

- Tele2 är en pålitlig och seriös leverantör med ett attraktivt erbjudande som kommer 
att ge slutkonsumenten stora möjligheter. De har visat sig både professionella och 
kunniga och vi ser nu fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete med dem, 
säger Mee Särenroth, Elnätschef Västerviks Kraft Elnät. 

 
Avtalet innebär också att de boende i Västerviks tätort nu får möjlighet att välja mellan flera 
olika operatörer. En lösning som kommunen värdesatt. 
 

- Vårt mål är att hela Sverige ska ha tillgång till en väl fungerande och säker 
bredbandsuppkoppling. Det här avtalet innebär att vi nu tillsammans med Sveriges 
kommuner kommer ett steg närmare visionen om tryggad kommunikation för alla, 
säger Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden Tele2 Sverige. 

 

För mer information, vänligen kontakta:  
Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden Tele2 Sverige, tel: 070-454 15 11 
Annika Kristersson, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 41 28 
 
 
Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatörer och tillhandahåller alltid det bästa erbjudandet. Vi har 28 miljoner 
kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och 
innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga 
monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2009 omsatte bolaget 39,5 
miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,4 miljarder kronor. 


