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Telia fortsätter digitalisera Sverige och
bygger fiber tillsammans med Lerums
kommun
För att nå sina bredbandsmål har Lerums kommun tecknat ett
samverkansavtal med Telia som innebär fortsatt fiberutbyggnad i kommunens
tätorter och för företag samt extra satsning på landsbygden.
– Samverkansavtalet med Telia är en viktig komponent för att nå
kommunens bredbandsmål, att minst 90 procent av hushåll och företag ska
ha tillgång till snabbt fiber senast 2020, säger kommunstyrelsens ordförande
i Lerums kommun, Dennis Jeryd (S). De flesta tätorterna har utbyggt

bredband, och genom det här samverkansavtalet kan vi också nå hushåll och
företag i glesbygd
Telia investerar mest i fiber i Sverige. Avtalet skapar förutsättningar att
digitalisera hela Lerum och bli en attraktiv och uppkopplad kommun.
– Vi är glada över att få vara med Lerums kommun på deras fiberresa. En
viktig del i fiberutbyggnaden är att det finns ett lokalt engagemang och en
samarbetsvilja att tillsammans kunna möta de uppkopplingsbehov som finns.
Det råder fiberfeber i hela Sverige, detta samarbete är viktigt för en
accelererad digitalisering i Lerums kommun, säger Linda Hernström, chef för
Telia fiber
Den specifika landsbygdsatsningen kommer Telia Companys
kommunikationsoperatör Zitius att ansvara för i samarbete med Skanova som
investerar i och äger näten.

För mer information, kontakta gärna Telias pressavdelning 0771-775830
eller besök vårt nyhetsrum teliapress.se

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag.
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av
världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala
ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få
tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året
om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi
miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har
bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare
våra kunder. Läs mer på www.telia.se
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