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PRESSMEDDELANDE 
 

Tele2 skänker mobila elverk till Ukraina 
 
Tele2 skänker sju mobila elverk till Ukraina i samarbete med hjälporganisationen Hjärta till Hjärta och 
med stöd av deras samarbetspartners. Elverken kommer att användas till att stötta mobilnät, sjukhus 
och annan samhällsviktig infrastruktur där elen har slagits ut. 
 
Efter bombningarna av infrastruktur har den bristande tillgången på el i Ukraina blivit ett omfattande 
problem. Flera ukrainska städer och livsviktiga samhällsfunktioner står utan elförsörjning. Tele2 skänker 
därför sju av sina mobila elverk som inte längre är i bruk till Ukraina. Initiativet till stödinsatsen har tagits 
av en medarbetare på Tele2. 
 

– Behoven av el i Ukraina är enorma. Genom dessa elverk kan vi bidra konkret på plats 
genom att få igång mobilnät och annan viktig infrastruktur, säger Henric Sehlin, 
Fältservicetekniker på Tele2 

 
Transporter av elverken är planerade att starta i slutet av december från Tele2 till Lutsk Ukraina, för 
vidare distribution inom landet av Ukrainska myndigheter. Elverken planeras vara i drift efter nyår. 
 
 

- Stödet från Tele2 kommer att göra konkret skillnad och hjälpa människor i nöd, säger 
Urban Widholm från organisationen Hjärta till Hjärta. 

 
 
Läs mer om initativet ”Elverk till Ukraina” här  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Fredrik Hallstan, Head of PR, Tele2, +46 761 15 38 30 / fredrik.hallstan@tele2.com 
 
Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media 
 
 
sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra 
nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi 
driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq 
Stockholm. Under 2021 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder 
kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com. 
 


