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Telia fortsätter digitalisera Sverige och
satsar på fiber till ytterligare 16 000
hushåll och företag
Telia fortsätter att storsatsa på bredband via fiber runt om i landet. I
kampanjen som nu har startat får omkring 16 000 villahushåll och företag i
52 kommuner möjligheten att ansluta sig till Telias öppna fibernät och ta del
av en framtidssäker teknik.
Telia satsar mest av alla operatörer i utbyggnad av nätinfrastruktur i Sverige.
Enbart i utbyggnaden av supersnabb fiber i Sverige satsar Telia upp till 12
miljarder under åren 2015 och 2018. I kampanjen som nu har startat och som

pågår till 28 maj 2017 omfattas cirka 13 700 villahushåll och företag i
följande kommuner:
Överkalix (141), Kramfors (2730), Sollefteå (300), Danderyd (138), Ekerö (300),
Stockholm (88), Lidingö (303), Österåker (304), Sigtuna (190), Norrtälje (748),
Nacka (281), Nynäshamn (1210), Tyresö (36), Haninge (476), Vallentuna (140),
Enköping (107), Mora (445), Vansbro (220), Gnesta (121), Nyköping (60),
Forshaga (486), Hagfors (59), Karlstad (83), Hallsberg (562), Askersund (335),
Örebro (254), Halmstad (192), Kungsbacka (390), Kristinehamn (212),
Munkfors (68), Eda (68), Kristianstad (131), Kävlinge (150), Malmö (74), Lund
(39), Hässleholm (1035), Lerum (42), Motala (70), Finspång (307), Sölvesborg
(230) samt Sandviken (369).
Ytterligare cirka 2 300 företag och fastighetsägare i följande kommuner
omfattas i en kampanj som pågår till 24 maj 2017: Stenungssund (431),
Vänersborg (223), Perstorp (43), Boden (181), Sundsvall (456), Mjölby (107),
Hudiksvall (222), Vellinge (166), Eksjö (107), Ljungby (211) samt Alvesta
(149).
Regeringens mål om att 95 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha
tillgång till minst 100 Mbit/s till år 2020 är en viktig drivkraft i Telias
satsning. Telia har en stor roll i att förbereda Sverige för dagens och
framtidens digitalisering. Med Telias Öppen Fiber får man tillgång till snabbt
bredband med hastigheter på upp till 1000 Mbit/s.

- Fiberfebern fortsätter och det känns jättebra att kunna erbjuda så många en
snabb och stabil uppkoppling som ger både hushållen och företagen helt nya
möjligheter. Med fiber kan hela företaget kopplas upp och familjen kan
streama film och surfa samtidigt utan att kvaliteten försämras. Fiber gör det
också möjligt att dra nytta av framtidens digitala service inom många
områden, bland annat sjukvård och utbildning, säger Linda Hernström, chef
för Telia Fiber.
Om Telia Öppen FiberTelia har längst erfarenhet på fibermarknaden och
levererar ett öppet nät där kunden själv kan välja mellan olika leverantörer av
telefoni, bredband och TV. Skanova bygger, utvecklar och sköter driften av
nätet. Information om fiber till villa:www.oppenfiber.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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