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Storsatsning på fiber till villaägarna i Kalmar

Telia storsatsar på att bygga ut och förstärka den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet med fem miljarder kronor per år till och med
2015. Kalmar kommun är en del av den satsningen. Omkring 650 villaägare i Bergavik och Björkenäs kommer att erbjudas möjlighet att
ansluta sig till Telia Öppen Fiber och därmed få tillgång till höghastighetsbredband med alla dess möjligheter.

Telia forsätter storsatsningen på att bygga ut fiberbredband i Kalmar. Omkring 650 villaägare i områdena Bergavik och Björkenäs erbjuds nu möjlighet att
ansluta till fibernätet.Det är ett öppet nät vilket innebär att varje hushåll fritt kan välja bland flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredband, digital-tv
och bredbandstelefoni. Fibern ger villaägarna tillgång till snabbt bredband med hastigheter på upp till 1000 Mbit/s. Erbjudandet innebär att Telia tar ansvar
för hela installationen av fibern: från telestation och hela vägen in i villan. Hushållen slipper gräva själva.

– Intresset för fiber är stort hos hushållen i Kalmar och därför utökar vi nu vår satsning. Allt fler apparater i hemmet kopplas upp mot nätet och det råder
ingen tvekan om att vi kommer behöva bandbredd därefter. Det här är ett bra tillfälle för hushållen att framtidssäkra villan, säger Henrik Forssell, ansvarig för
fiber till villa på Telia.

Om Telias storsatsning
Regeringens mål är att 40 procent av alla företag och hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband senast år 2015. 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
per år till och med 2015 på att bygga ut den fasta och den mobila infrastrukturen.

Om fiber
Med fiber transporteras tele- och datatrafik med ljusets hastighet och ger privatpersoner, företag och kommuner en infrastruktur med helt nya möjligheter
tack vare dess i princip obegränsade kapacitet. Vid installation av fiber kan man antingen ansluta via en luftburen kabel eller via en nedgrävd i gatan.
Oavsett installationstyp är kvaliteten densamma.

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

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.


