
 

 
 

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är Sveriges 
kommunikationsmotor och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med 
att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året 
bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i 
TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. 
Läs mer på www.teliasonera.com. 
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Telia levererar bredbandstjänster till 29 000 hushåll i södra Stockholm 

Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem har efter upphandling tecknat avtal med Telia om att 
leverera ett öppet fibernät till bostadsbolagets omkring 29 000 hyresgäster i huvudsak i södra 
Stockholm. Avtalet är tecknat på 5 år.  

 

Avtalet innebär att Telia går in som kommunikationsoperatör i Stockholmshems öppna fibernät. Det betyder 
att varje hyresgäst kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, 
digital-tv och bredband. Oavsett val kommer hyresgästerna att få tillgång till ett supersnabbt nät med 
hastigheter upp till 1000 Mbit/sekund. Telia kommer även att sköta drift och underhåll av nätet.  
 
– Vi är glada över att Stockholmshem väljer oss som kommunikationsoperatör, säger Lars Sandqvist, 
kommun- och stadsnätsansvarig på Telia Operator Business. Hyresgästerna får tillgång till ett brett utbud av 
tjänster och leverantörer som de kan välja och kombinera efter eget behov, däribland Telias digital-tv med ett 
programbibliotek med material från 50 olika kanaler.  
 
 
Om Stockholmshem 

Stockholmshem är ett av landets största bostadsbolag med totalt drygt 25 000 lägenheter och 48 000 hyresgäster i hela 
Stockholms stad. Av dessa bor omkring 30 000 i framförallt sydvästra och sydöstra Stockholm. Stockholmshem 
grundades 1937 och har i över 75 år varit en av de viktigaste och största aktörerna i byggandet av bostäder till nya och 
gamla stockholmare. 
 
Regeringens fibermål 

Regeringens mål är att 90 procent av Sveriges företag och hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband senast år 2020. 
För att Sverige ska fortsätta att utvecklas inom IT och kunna erbjuda befolkningen ett bredband som utnyttjar potentialen 
i samhällets allt mer uppkopplade vardag, investerar Telia 5 miljarder kronor till och med 2014 för att över 1 miljon 
svenskar ska få tillgång till fiber. 
 
Om Telia Operator Business 

Telia Operator Business är den enhet inom Telia som verkar som neutral kommunikationsoperatör genom att erbjuda 
fastighetsägare och andra nätägare ett öppet fibernät. Det innebär att flera tjänsteleverantörer ansluts till nätet och 
konkurrerar på lika villkor. Telia Operator Business ansvarar för drift, underhåll och säkerhet i nätet. För slutkunderna 
innebär det att de fritt kan välja bredbandstjänster från flera tjänsteleverantörer. 

 
 
För mer information, kontakta gärna Helena de Verdier på 0705 51 31 38 eller besök  
vårt nyhetsrum nyheter.telia.se. 
 

 

http://nyheter.telia.se/

