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Digitalisering i Flen när Tele2 vinner ännu ett kabel-tv-kontrakt 
– Avtal med allmännyttan ger 1400 hushåll ett bättre tv-utbud samt billigare telefoni och 
internet 
 
Flen Bostads AB har valt att förlänga sitt avtal med Tele2. Det nya avtalet, som löper på 
tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, innebär att Tele2 nu kommer att 
digitalisera tv-mottagningen i Flen för de drygt 1400 hushåll som ingår i Flen Bostads 
AB samt för övriga Tele2-anslutna fastighetsägare på orten. Värdet på affären beräknas 
till ca 7 miljoner. 
 
Genom det nya avtalet med Tele2 kommer Flen Bostads AB också att kunna erbjuda sina 
hyresgäster bredband på upp till 24 MB, IP-telefoni samt även mobiltelefoni till extra 
förmånliga priser, så kallad quattro play*. 
 
– För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra hyresgäster modern infrastruktur inom 
telefoni, internet och tv till en rimlig kostnad. Genom avtalet med Tele2 kan vi nu göra 
detta, samtidigt som vi ger våra boende valfriheten att själva välja de delar de vill ha, 
säger Arne Fältin, VD för Flen Bostads AB. 
 
Genom digitaliseringen av nätet kommer Tele2 från den 1 oktober att kunna erbjuda 
boende i Flen ett bättre och mer flexibelt tv-utbud med upp till 120 kanaler. I 
grundutbudet ingår SVT1, SVT2, TV4, Kunskapskanalen, Barnkanalen samt SVT 24. 
Vid sidan av detta kan man antingen välja att köpa till kanaler i färdiga paket, eller att 
själv välja kanaler helt fritt efter intresse.  
 
– Nu satsar vi stort på Flen och att ge hyresgästerna där ett ännu bättre tv-utbud, säger 
Martin Cullberg, affärsområdesansvarig för Tele2Vision. Vi är glada att även kunna 
inkludera internet och telefoni i avtalet eftersom detta ger de boende både större valfrihet 
och lägre priser totalt sett. 
 
* Om Quattro Play 
Tele2 är den enda leverantören i Sverige som erbjuder Quattro Play – ett erbjudande där digital-tv, fast 
telefoni, mobiltelefoni och bredband köps i ett enda paket, till ett lägre pris än om de köps separat. 
I Quattro Play-paketet ingår digital-tv, fast telefoni genom bredbandsnätet, bredbandsaccess till internet och ett 
mobilabonnemang. Kunder som idag ringer med traditionellt ansluten telefoni, sparar minst 1 500 kr per år, 
bara genom att slippa betala abonnemangsavgiften för den fasta telefonen.  
 
För mer information, se www.tele2.se.  

 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Martin Cullberg, affärsområdesansvarig på Tele2 Sverige AB, tel. 070-454 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. Vi har 29 miljoner kunder i 22 
länder. 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. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 
miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor. 

http://www.tele2.se/


 


