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Malmö Stad framtidssäkras med Tele2
- förnyar förtroendet för Tele2 och satsar på teknik och tjänster
Skånes tillväxtcentrum, Malmö Stad, förlänger sitt avtal för kommunikationstjänster
med Tele2. Nu optimeras nätet och förbereds för framtidens teknik och effektiva
tjänster. Det nya avtalet löper över 3 år och är värt cirka 18 miljoner kronor.
Malmö Stad har tidigare avropat kommunikationsförbindelser från Tele2 och väljer nu att
fortsätta samarbetet. Nu knyts 400 verksamheter samman, däribland äldreboenden och
förskolor, och tar del av ny teknik som tidigare inte funnits tillgänglig.
–

Tele2 identifierar möjligheter som existerar inom kommunen och hjälper oss utveckla
vårt kommunikationsnät. Det var därför ett lätt beslut att förlänga avtalet, säger Ulf
Linderoth, projektledare på Stadskontorets IT-avdelning inom Malmö Stad.

Avtalet innebär även att hårdvaran framtidsäkras och att kapaciteten förstärks för både uppoch nedladdning.
–

Vi är stolta över att Malmö Stad väljer att fortsätta sitt samarbete med oss.
Utbyggnaden av nätet ger redan idag högre hastigheter och skapar ökad
kostnadseffektivitet för alla de 400 verksamheterna som berörs, säger Martin Cullberg,
ansvarig för företagsmarknaden på Tele2.

Avtalet var ursprungligen ett avrop från Ramavtalet avseende kommunikationstjänster,
som tecknades med SkåNet AB 2004 och gäller 27 kommuner i Skåne.
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För mer information, vänligen kontakta:
Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2, tel: 070-454 15 11
Tele2 Mediaservice 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 23 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

