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Tele2 storsatsar på mobilnätet i Skåne 
- 35 nya basstationer ska byggas i år 
 
Tele2 har nyligen påbörjat en omfattande utbyggnad av det mobila GSM-nätet i 
Skåne. Totalt ska 35 nya basstationer byggas i år. Kostnaden för investeringen 
ligger på cirka 20 Mkr. 
 
De nya basstationerna ska framför allt placeras i områden som idag varken har GSM-
täckning eller 3G-täckning. Även områden som tidigare haft brister i inomhustäckningen, 
kan nu åtnjuta en påtaglig kvalitetsförbättring.  
 
– Med investeringarna i vårt mobilnät kommer vi att uppnå en täckningsgrad på cirka 99 
procent i Skåne. Just nu får vi stor hjälp av invånarna i Skåne när det gäller att identifiera 
områden som behöver bättre täckning, säger Niclas Palmstierna, VD för Tele2 Sverige.  
 
De orter som nu får nya basstationer är Skivarp, Gärds Köpinge, Viken, Vellinge, Kivik, 
Billesholm, Eslöv, Ö.Sönnarslöv, Svedala, Marieholm, Billeberga, Tågarp, Hyllinge, 
Högentorp, Emmaljunga, Hyllstofta, Finja, Östraby, Sövestad, Kläggeröd, Tollarp, 
Röddinge, Bjärlöv, Hjortsås, Össjö, Gualöv, Önnestad, Svarte, Oppmannaberget, 
Tormestorp, Glimåkra, Östanå, Näsum, Jonstorp, Bälinge och Smygehamn. 
 
Utbyggnaden av mobilnätet är inte den enda infrastruktursatsning som Tele2 gör i Skåne. 
Genom förvärvet av E.ON Bredband förra året, har Tele2 fått tillgång till ett eget 
bredbandsnät som når 90 procent av de skånska hushållen. 
 
- Skåne har kommit att bli en nyckelregion för Tele2. Ingen annan region i Sverige har 
lyckats skapa så gynnsamma förutsättningar för fri konkurrens till gagn både för 
operatörerna och telekomkunderna, avslutar Niclas Palmstierna.  
 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Niclas Palmstierna,VD Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 40 00, 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 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.  
 

 
 

 


