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Storsatsning för utbyggnad av fiber i 
hela Torsås kommun 
I dag har Torsås kommun undertecknat en avsiktsförklaring med 
företaget IP-Only som innebär fiberutbyggnad till alla på landsbygden i 
Torsås kommun.  
 
Genom samarbetet slår vi regeringens bredbansmål som är att 95 procent av alla 
hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. I 
tätorterna har det tidigare byggts ut fiber och nu byggs det även ut bredband 
genom fiber till alla utanför tätorterna. Senast år 2020 ska utbyggnaden vara 
klar. 
 
Kommunen har arbetat intensivt och utvärderat olika alternativ för att 
möjliggöra en utbyggnad av snabbt bredband via fiber till 100% av hushåll och 
företag i kommunen. Nu har vi en samverkanspart som kommer att erbjuda 
fiber till samma anslutningsavgift över hela kommunen. 

IP-Only 
IP-Only är en svensk operatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i 
Norden. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett 
växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla 
IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och 
erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. 
Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs 
gärna mer på www.ip-only.se 

Viktigt att anmäla intresse 
Inom kort kommer Torsås kommun tillsammans med IP-Only att skicka ut ett 
brev till alla permanentboende, företag och fritidshus med ett erbjudande om 
fiber. Det är viktigt att ni anmäler ert intresse eftersom utbyggnaden är 
beroende av att anslutningsgraden blir tillräckligt hög. Prata också gärna med 
era grannar för att skapa ett så stort intresse som möjligt. 

Din intresseanmälan har varit viktig 
Den intresseanmälan du tidigare gjort på kommunens hemsida har varit till 
stor hjälp i arbetet med att påvisa att det finns intresse och ett behov av 
fiberutbyggnad i hela kommunen. Det har också varit till hjälp i dialogen med 
olika bredbandsleverantörer. Vi kommer att informera er löpande om hur 
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arbetet går vidare via den mail ni angett i intresseanmälan och om planerade 
möten. 

Bli fiberambassadör 
I många byar finns fibergrupper som varit till stor hjälp för kommunen genom 
att de berättat om fördelarna med fiber för grannar, samlat in 
intresseanmälningar och varit en bra samtalspart i fiberarbetet. Men även om 
det finns många fibergrupper redan i dag så behöver vi fler ambassadörer som 
kan fungera som kontaktpersoner avseende fiberutbyggnaden framåt. Skicka 
gärna ett mail till sofie.nystrom@torsas.se om du är intresserad av att bli 
ambassadör. 

Informationsmöten 
Vi kommer att bjuda in till informationsmöten framöver tillsammans med IP-
Only för att informera om fibersatsningen, utbyggnadsplanen och för att svara 
på era frågor. 

Kontakta oss gärna om du har frågor! 
För mer information följ oss på www.torsas.se och på vår facebooksida. 
Kontakta också gärna Sofie Nyström, kommunutvecklare med ansvar för 
bredbandsarbetet om du har några frågor via mail; sofie.nystrom@torsas.se 
eller på telefon; 0486-33 115. 
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