
 
 

P R E S S M E D D E L A N D E  
Stockholm den 2 maj 2017 

 

Flera Skanova-priser till Relacom 

 

Relacom belönas med flera utmärkelser för sitt arbete i Skanovas olika fiberprojekt. 

Skanova har premierat Relacom för dels förmågan att leverera projekten i tid, dels att 

Relacom hade de bästa leveranserna under slutet av förra året.  

 

De utmärkelser som Skanova gett till Relacom är inte bara en formell uppskattning för väl 

utfört arbete, utan omfattar också en prissumma på 100 000 kronor. Priserna överlämnades 

nyligen vid Skanovas årliga prisutdelning för fiberutbyggnadsprojekt. 

 

Ola Englund, som är affärsområdeschef för Relacoms fiberverksamhet, har ofta anledning att 

glädjas över att han och företaget har nöjda kunder. Men när Skanova dessutom ger pris-

pengar för ett gott utfört arbete blir han extra glad: 

 

– Det är förstås roligt men lite ovanligt att få uppskattning i form av prispengar. Och egent-

ligen handlar det om något självklart: Vi gjorde ju bara det som vår kund ville att vi skulle 

göra. Framför allt är det våra medarbetare som ska ta åt sig äran, och det är de som ska få 

glädje av prispengarna. 

 

Relacom arbetar med fiberprojekt i hela landet, och kan ta ansvar för hela kedjan från 

projektering och planering, via bygge och driftsättning till service och underhåll.  Under förra 

året arbetade Relacom med fiberprojekt för Skanova i Skåne, Småland, Västergötland och 

Värmland.  

 

– Det faktum att vi arbetar med hela processen och i många olika projekt är kanske en 

förklaring till att vi får uppskattning och belönas. Vi vet helt enkelt vad vi sysslar med och hur 

vi ska göra det på rätt sätt, säger Ola Englund. 

----- 

 
För mer information, vänligen kontakta:  
Ola Englund, affärsområdeschef Fiber, Relacom, 070-539 82 33 
Karl-Göran Svensson, vd Relacom AB, 08-553 900 00 
 
Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (Internet of Things) och har för närvarande  

ca 3 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer,  

som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm.  

Mer information om Relacom finns på www.relacom.se 

http://www.relacom.se/

