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Skånska kommuner förlänger ramavtalet med Tele2
Majoriteten av de skånska kommunerna som deltog i BAS-projektet förlänger sina avtal med
Tele2. Avropen på ramavtalet är värt 20 miljoner kronor på årsbasis och förlängningen
innebär att de skånska kommunerna fortsätter köpa datakommunikationstjänster av Tele2
fram till 2010.
BAS-projektet (Bredband för alla i skåne) är resultatet av en gemensam satsning mellan
kommuner, landsting och Tele2 med målsättningen att ge bredband till alla orter i Skåne med
fler än 200 invånare. Projektet startade 2003 och idag är måluppfyllelsen i hamn, där Tele2
är leverantör av nätinfrastrukturen.
– De skånska kommunerna är mycket nöjda med BAS-projektet och de tjänster som de kan
få från Tele2. Det är därför naturligt att de förlänger sina avtal med Tele2, säger Christer
Lannestam, VD för Skånet AB, som samordnar kontakterna mellan Tele2 och de skånska
kommunerna.
Förlängningen innebär att de skånska kommunerna får kvalificerade
datakommunikationstjänster från Tele2 fram till 2010. Dessa tjänster omfattar både
Internetaccess och intern kommunikation inom kommunen.
– Vi är stolta över det unika samarbetet som BAS-projektet genererar där vi tillsammans med
offentliga aktörer visat att det går att tillhandahålla bredband till en större region om flera
aktörer går samman. Styrkan i projektet är att det knyter samman över 270 orter med
kommuner och landsting i skåne vilket ger en kostnadseffektiv datakommunikation, säger
Martin Cullberg, ansvarig för försäljning av infrastruktur hos Tele2
De 27 kommuner som förlängt kontraktet är: Bromölla, Bjuv, Burlöv, Eslöv, Hässleholm,
Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Lomma, Malmö, Perstorp,
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad,
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.
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För mer information, vänligen kontakta:
Martin Cullberg, ansvarig för försäljning av infrastruktur hos Tele2, tel. 070454 15 11 eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom.
Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast
och mobil telefoni, bredband, 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 Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett
rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.

