
Välkommen!
Ett snabbt och säkert 

internet, helt utan krångel.

Du bor i en fastighet som är ansluten till Torsås 
kommuns öppna fibernät. Det gör det möjligt för dig att få 
ett snabbt och säkert internet till din dator, surfplatta och 

mobiltelefon samt digitala tjänster för tv och telefoni.

Har du några frågor?
0486-332 53  |  bredband@torsnet.se  |  www.torsnet.se



Få tillgång till Torsås kommuns 
fibernät stora utbud
I Torsås kommuns fibernät finns flera olika leverantörer att välja 
mellan inom digitala tjänster för internet, tv och telefoni. Du 
kan surfa snabbt och säkert, streama playtjänster som sport 
och serier. Du kan också använda dig av olika smarta tjänster 
för exempelvis energibesparing, hem- och trygghetslarm.

Enkelt att komma igång
För att kunna använda fibernätet behöver du registrera dig 
och beställa en tjänst. Det gör du via www.torsasporten.net. 
Här hittar du även information om de leverantörer och tjäns-
ter som finns att välja på. Du kan köpa dina tjänster separat 
eller i paket. Här kan du se vilken hastighet du behöver för att 
kunna göra det du vill.

För dig som vill surfa, skicka e-post, betala räkningar, 
läsa nyheter, använda sociala medier och lyssna på 
musik på en dator eller surfplatta åt gången.

För dig som vill surfa extra snabbt, ladda ner tunga  
filer och musik, streama playtjänster som sport och 
film samt spela spel online.

För familjen med flera användare som vill kunna  
streama playtjänster som sport och film och använda 
flera olika enheter samtidigt.

För dig som jobbar hemifrån och skickar mycket  
stora och tunga filer eller för familjen med flera  
gamers som spelar mycket online.
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Kom igång med dator
1. Koppla in en nätverkssladd från din dator till nätverksuttaget  

i din bostad.

2. Starta datorns webbläsare så kommer du till Torsåsporten.

3. Registrera dig kostnadsfritt och följ instruktionerna.

4. Gå in under Tjänster i huvudmenyn. Där väljer du leverantör 
och beställer de tjänster du vill ha.

5. Din internettjänst börjar fungera direkt.

Kom igång med surfplatta eller mobiltelefon
1. Gå in på www.torsasporten.net för att se  

leverantörernas olika erbjudanden.

2. Beställ önskad tjänst direkt hos leverantören. Förbered så du 
kan ge dem adress, lägenhetsnummer med mera.

3. Tänk på! För att kunna surfa trådlöst behöver du en router som 
du kopplar till nätverksuttaget i din bostad. Router beställer du 
antingen via tjänsteleverantören eller från valfri butik.


