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Telia storsatsar i Filipstad
Telia storsatsar på att bygga ut och förstärka den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet med fem miljarder kronor per år fram till 2015.
Det gör Telia till en av de största investerarna i svensk infrastruktur och är viktiga steg på vägen för att Sverige ska bli bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter. Som en del i den satsningen har Filipstad och Telia tecknat ett samverkansavtal om att bygga ut
öppen fiber i kommunen. Redan i februari kommer ca 1200 hushåll att få erbjudande om att ansluta villan till fiber.

– Vi välkomnar att en långsiktig aktör som Telia vill vara med och satsa. Tillsammans med Telia kommer vi nu arbeta fram en plan för hur vi skapar
förutsättningar för att så många som möjligt i Filipstads kommun får tillgång till den nya tekniken med alla dess möjligheter. Bland annat kommer vi som ett
första steg att genomföra en inventering av förutsättningarna för bredband på landsbygden, för att se hur en framtida bredbandssatsning kan komma att se
ut för de mindre tätbefolkade områdena, säger Per Gruvberger, kommunstyrelsens ordförande Filipstad

– En viktig del i fiberutbyggnaden är att det finns ett lokalt engagemang och samarbetspartners som vill satsa tillsammans med oss. I Filipstads kommun
finns det engagemanget och därför väljer vi att satsa här, säger Thomas Berggren, ansvarig för fiber till kommuner på Telia Öppen Fiber. 

I februari kommer Telia att erbjuda ca 1200 villaägare i Filipstad möjlighet att ansluta villan till ett fibernät, som betyder höghastighetsbredband med ljusets
hastighet. Det är ett öppet nät vilket innebär att varje hushåll fritt kan välja bland flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredband, digital-tv och
telefoni.

Parallellt med fibersatsningen gör Telia en offensiv satsning på mobilnätet i Filipstad. Överallt där man idag kan prata i sin mobiltelefon kommer invånarna
att erbjudas surf både via 3G och via 4G. För Filipstad innebär det att kommunen 2015 kommer att ha en yttäckning för 3G och 4G på 98 procent och en
befolkningstäckning på 99 procent.
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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.


