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HSB Helsingborg driftsäkrar med fiber från Tele2
- Tillgodoser medlemmarnas behov av snabbt, säkert och prisvärt fibernät
HSB Helsingborg har valt Tele2 som ny bredbandsleverantör. Avtalet ger över 1 000
hushåll en bredbandshastighet på upp till 100 Mbit/s. Avgörande för beslutet var pris,
hastighet och driftsäkerhet. Avtalet är värt 12,4 miljoner kronor och löper över sex år.
I och med det nya avtalet kommer Tele2 att förmedla fiberuppkoppling till de fyra föreningar,
med sammanlagt 1 064 hushåll, som ingår i HSB Helsingborg.
-

Avtalet tillgodoser en stark efterfrågan från ett flertal medlemmar i föreningen. Vi
hade behov av en mer driftsäker bredbandsuppkoppling och nu får vi bättre pris, högre
hastighet och säkrare drift, säger Pontus Kristoffersson, områdesförvaltare på HSB
Helsingborg.

Tele2s fiberuppkoppling ger även möjlighet till ett flertal fastighetsägartjänster inom
förvaltning och säkerhet, där HSB Helsingborg kommer att använda nätverket till central
driftstyrning för värmereglering.
-

Med avtalet tillgodoser vi HSB Helsingborgs behov av ett driftsäkert bredband.
Samtidigt får hushållen möjlighet att ta del av riktigt snabb fiberuppkoppling till ett
riktigt bra pris, säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden Tele2 Sverige.

Bostadsrättsföreningarna som nu byter till Tele2 är HSB Brf Ättekulla, HSB Brf Sköldmön,
HSB Brf Runan och HSB Brf Eddan.
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Om Tele2
Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatörer och tillhandahåller alltid det bästa erbjudandet. Vi har 26 miljoner
kunder i 10 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 2008 omsatte bolaget 38,3
miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2 miljarder kronor.

