
 

 

Hej! 

Du får det här brevet för att du är boende i Torsås kommun. Vi vill informera dig om vad 
som händer med fiberutbyggnaden i kommunen. Informationen angår både dig som har 
beställt och dig som inte har beställt fiber. 

I etapp 4, där din fastighet ligger, kommer entreprenören i januari att börja kartlägga 
vägarna för att planera för grävning på mest effektiva vis. Detta kallas projektering. I 
samband med det görs en tillståndsansökan till Trafikverket. Därefter sluter vi markavtal 
med markägare under våren och sommaren. Under denna period hoppas vi kunna hålla 
informationsmöten som du bjuds in till. Därefter startar grävningen, förhoppningsvis till 
hösten. Vi planerar för installation av fiber i hushållen under våren 2023.  

Just nu har vi vissa förseningar i projektet, i stort. Det har bland annat varit svårare 
förhållanden än beräknat, med mer bergssprängning än tänkt. Vi arbetar med att komma 
ifatt tidsschemat för att kommunens invånare ska få del av fibernätet så snart som möjligt. 
De första kunderna i etapp 1 har redan installerats i fibernätet under hösten. 

I november gick ett brev ut till delar av kommunens hushåll från ett kommersiellt bolag om 
kommande fiberutbyggnad i Torsås kommun. Detta utskick har inte skett i samverkan med 
kommunen. Fiberutbyggnaden i kommunens regi är ett projekt som ska kunna ge alla 
permanentboende i kommunen en möjlighet att koppla upp sig mot fibernätet. Detta enligt 
ett enhälligt beslut i kommunfullmäktige i december 2019.  
 
Om du har tecknat avtal med Torsås kommun om fiberutbyggnad behöver du inte göra 
något mer. Har du inte tecknat dig för fiber är du fortfarande välkommen att beställa fiber, 
från etapp 2 och framåt.  

För mer information om hur du beställer fiber och uppdateringar om vad som händer i 
projektet: www.torsas.se/fiber 

Med förhoppning om ett gott 2022!! 
Torsås, 2022-01-20 

 
Henrik Nilsson Bokor, Kommunstyrelsens ordförande  

 

Håkan Petersson, Kommunchef 


