
Pressmeddelande 2020-04-28 

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, 
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Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market. 
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Netmore Group AB (publ) levererar 
mobiltäckning till Lundbergs 
Fastigheter AB med ett ordervärde på 
ca 1 msek 
 
Netmore levererar mobiltäckning till Lundbergs fastigheter i samarbete med 
Lundgrens El i Norrköping AB, som kommer verka installatör i fastigheterna. 
Netmores del av ordervärdet uppgår till cirka 1 miljoner sek. Netmore står för leverans 
av systemet och Lundgrens el är totalentreprenör för alla elarbeten i projektet. 

Ordern består av ett fiber-baserat repeater-system för Lundbergs fastigheter, i det nya 
området Elitseglaren i Linköping. Området är nybyggt och består av 374 lägenheter. De 
boende kommer härmed få stabil mobiltäckning både i lägenheterna och i alla de allmänna 
utrymmena.  
 

”Att samarbeta med Lundgrens El är en garanti för god kvalitet, vi ser fram 
emot att tillsammans ge Lundbergs fastigheter och deras hyresgäster 
tillfredställande mobiltäckning. Det är väldigt roligt att vår lösning för att skapa 
privata nätverk fortsätter att växa. Att fastighetsägare skall ha bra täckning i 
sina fastigheter är en självklarhet och vi kommer fortsätta att bygga WiFi och 
förstärkning av befintliga nät. Parallellt förbereder vi oss även för att bygga 
privata 5G nät även i Sverige” säger Mats Ragnarsson, Netmore AB 
 
”När vi på Lundgrens El I Norrköping AB fick uppdraget av Lundbergs 
Fastigheter AB att hjälpa till med installation av förbättrad mobiltäckning 
inomhus så var vårt val av leverantör enkelt. Netmore Group AB har varit 
samarbetspartner i tidigare projekt, med utmärkt service och kunskap.” säger 
Johan Stolth, Lundgrens EL i Norrköping AB 
 

 
För mer information, 

Mats Ragnarsson, Netmore AB, mats.ragnarsson@netmoregroup.com 
Johan Stolth, Lundgrens El, johan.stolth@lundgrensel.se 
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