
Tele2 förstärker kapacitet och täckning på Öland med 50 procent
Nu ska Tele2s och Telenors gemensamma mobilnät på Öland uppgraderas kraftigt både avseende kapacitet och täckning med 50 procent. Det
står klart sedan operatörerna har fattat ett gemensamt beslut om en satsning på att bygga åtta nya basstationer för 2G och 4G.

– För boende och arbetande på Öland innebär vår satsning att öka såväl kapacitet som täckning med 50 procent en bättre täckning, bättre
samtalskvalitet och mycket snabbare surf, säger Thomas Ekman, vd Tele2 Sverige.

Totalt rör sig satsningen om cirka åtta nya basstationer av den typ som ger både 2G- och 4G-täckning (röst respektive data). Tele2 har också
avsikten att bygga fem nya 3G-basstationer på Öland så snart som möjligt, utöver den satsning man nu gör på 2G/4G.

I dag samlas representanter från Sveriges mobiloperatörer i Borgholm för att diskutera täckningen på Öland. Inbjudan har skett på initiativ av
bland andra Lisbeth Lennartsson (C), Kommunstyrelsens Ordförande i Borgholms kommun. Tele2 är representerat av vd Thomas Ekman vid
mötena under dagen.

Pressmaterial:
Bif. finns högupplöst pressbild på Thomas Ekman samt på en 2G/4G-antenn av den typ satsningen rör. Mer material finns på Tele2 Sveriges
pressrum på länk http://newsroom.tele2.se .

För mer information, samt kontakt med Thomas Ekman:
Malin Livhage, Presschef Tele2 Sverige, 070-426 45 16.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE
BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i 10 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni,
bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de
gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 31
miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.


