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Sollefteå väljer Telia som operatör

Sollefteå kommun har tecknat avtal med Telia kring fast och mobil telefoni och mobil datatrafik.  Det meddelades idag på en gemensam
pressträff i Sollefteå där Telia också berättade om utbyggnadsplanerna för det mobila nätet i Västernorrlands län. Det är en del av den
miljardsatsning som Telia gör på att bygga ut och förstärka den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet med fem miljarder kronor per
år till och med 2015. När utbyggnaden av mobilnäten är klar kommer det innebära kraftigt förbättrade möjligheter för kunderna att surfa och
ringa i sina mobiler.

Avtalet som tecknats mellan Sollefteå kommun och Telia är ett avrop från den stora samordnade upphandlingen tidigare i år där Landstinget Västernorrland
valde Telia som operatör. Ett avtal som omfattar 26 myndigheter och kommunala bolag i Västernorrland. Sollefteå är först ut bland kommunerna att avropa. 
– Vi får en stabil operatör och ett avtal som innebär att vi får pengar över som vi kan använda till att behålla mer av vår verksamhet ut i kommunen. Vi är
även glada över den storsatsning som Telia nu gör för att bygga ut nätet i storstad och landsbygd, säger Elisabet Lassen, kommunalråd i Sollefteå
kommun.

Sollefteå kommun är den del av Telias landsomfattande miljardsatsningen på att ge Sverige en infrastruktur i världsklass. Det innebär att Telia bygger ut och
uppgraderar de fasta och mobila näten i hela landet. Sammantaget medför dessa satsningar en investering på fem miljarder kronor om året i Sverige till och
med 2015. 
– Överallt där man idag kan prata i sin mobiltelefon kommer invånarna också att kunna surfa i höghastighetsnätet 4G. Redan nästa år kommer 4G och 3G-
näten täcka mer än 93 % av Sollefteå kommuns geografiska yta, säger Pelle Lindvall, chef för mobilnäten på Telia.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Sollefteå kommun titta på hur kommunen kan dra nytta av den mobila utbyggnaden och utveckla verksamheten
genom att till exempel införa mobila tjänster för ett mer effektivt arbetssätt, säger Per Broman, försäljningschef på Telia.

Utbyggnaden av mobilnäten görs i hela Västernorrlands län och är klar nästa år. 4G- och 3G-näten kommer då täcka mer än 90 % av länets yta. I samband
med utbyggnaden så moderniseras också 2G/GSM-nätet, som framförallt används för telefoni.

4G-täckningen 2015 (karta finns bifogad)

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.


