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Tele2 levererar bredband åt Hyresbostäder i Norrköping 
- Avtalet kan bli normbildande för fastighetsmarknaden 
 
 
Tele2 och Hyresbostäder i Norrköping AB inleder ett samarbete om levererans 
och drift av bredband till 1 200 lägenheter med option för leverans till ytterligare 
3 100 lägenheter från halvårsskiftet 2007. Samarbetet innebär också att Tele2 
tillhandahåller en teknikplattform för leverans av tjänster till hyresgästerna.  
 
Tele2 är idag den första av de stora telekomoperatören i Sverige som erbjuder en 
öppen teknikplattform för kommunikationstjänster i fastighetsnät, vilket också 
avspeglas i avtalet med Hyresbostäder i Norrköping (HNAB). 
 
Samarbetet sträcker sig över fem år, men efter tre år ska andra operatörer kunna 
leverera Internet-tjänster i nätet. Normen är annars att de stora telekomoperatörerna i 
Sverige kräver permanent exklusivitet. 
 
- Vi hoppas att det här samarbetet ska bli normbildande för hela fastighetsmarknaden 
som under lång tid har efterlyst någon som kan ta den här rollen. På Tele2 är vi 
övertygade om att konkurrens är något alla vinner på, och i det här fallet kommer 
HNAB:s hyresgäster att få en ökad valfrihet och lägre priser, säger Martin Cullberg, 
ansvarig för infrastruktur- och nätförsäljning på Tele2 Sverige. 
 
Hyresbostäder, som är den största fastighetsägaren i Norrköping med 10 000 
lägenheter, var en av de första fastighetsägarna i Sverige som installerade egna 
datanät i fastigheterna. För närvarande har ca 3 100 av lägenheterna tillgång till 
bredband med en kapacitet upp till 100 Mbit/s per lägenhet. Genom samarbetet  
kommer nu ytterligare 1 200 bostäder att få tillgång till bredband. 
 
- Vi ser denna satsning som en framtida investering i Norrköpings infrastruktur för 
bredband. Vi ser med glädje fram emot ett samarbete som innebär en öppen 
konnkurrensutsatt bredbandsplattform med stor kundnytta säger Gunnar Boquist, VD 
på HNAB.  
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Martin Cullberg, ansvarig för ansvarig för infrastruktur- och nätförsäljning på Tele2 
Sverige AB, tel. 08-56 29 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 för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har över 
30 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, 
kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff 
utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 
2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. 
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