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Gästrike kommuner väljer Tele2 i stort avtal 

- Ingår 30-miljonersavtal avseende fast och mobil telefoni  
 
Gävle, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner väljer Tele2s fasta och mobila 
telefoni. Till grund för beslutet ligger Tele2s täckning och konkurrenskraftiga pris. 
Avtalet värderas till totalt 30 miljoner kronor.  
  
Avtalet innebär att alla anställda i de fyra kommunerna kopplas till Tele2s nät. Där ingår 
bland annat hemtjänst, förskolor och kommunala skolor.   
 

- Tele2 var det självklara valet i upphandlingen. Vi grundade vårt beslut på två faktorer: 
täckning och pris. Tele2 var prisledande samtidigt som de erbjöd en täckning som 
motsvarade Telias, säger Robert Carlsson, gruppchef på Inköp Gävleborg. 

 
Nu kopplas 4700 fasta anknytningar och 3000 mobila anknytningar till Tele2s nät. Av de 
3000 mobila anknytningarna tillhör 1200 stycken Gävle Kommuns Mobile extension tjänst. 
Därmed utrustas medarbetarna med mobiltelefon kopplat till kommunens växel.  
 

- Vi är mycket stolta över att Gävle, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner valt 
Tele2 som telefonileverantör. Det är också glädjande att vår täckning var det som 
avgjorde affären, säger Martin Cullberg, ansvarig för företagssidan på Tele2.  

 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2, tel: 070 – 454 15 11  
Tele2 Medieservice 070-426 41 28 
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatörer. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och 
användarvänliga kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi 
har 24 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom mobil, fast bredband och 
telefoni, datanät och kabel-TV. 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 OMX Nordiska 
Börsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 41,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat 
(EBITDA) på 6,3 miljarder kronor. Besök gärna vår hemsida www.tele2.com. 
 


