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TORSÅS – En viktig milstolpe som vi siktat in oss på och länge längtat efter, säger
kommunalrådet Henrik Nilsson Bokor (S).
Den blev inte riktigt den klang- och jubelföreställning som Torsnet och Torsås kommun hade
hoppats på. På grund av covid-spridningen som ökat i Torsåstrakten ville kommunen inte ha
för mycket folk på plats och skickade i stället ut ett pressmeddelande.
Men Anton Olofsson, en av de första som nu kopplas på, uppvaktades med tårta och blommor
av Henrik Nilsson Bokor, Mikael Berzelius, Torsnet, och Sofie Nyström,
landsbygdsutvecklare.
Henrik Nilsson Bokor förklarade dagen inte bara som en milstolpe, utan även en glädjens dag
som ur kommunens perspektiv blir historisk.

Torsnets ordförande Mona Magnusson (M) tyckte att det kändes mycket bra att man nu
kopplat in första kunden och nu kan marknadsföra Torsås på ett nytt sätt, där fiber kan
erbjudas åt alla.
Samtidigt har vissa hushåll i kommunen fått ett brev från företaget Open Infra, som skriver att
de fått bidragsstöd från PTS (post och telestyrelsen) om att leverera fiber till deras fastighet.
Open Infra har fått stöd för fiberutbyggnad i fem olika områden: Gullabo, Ragnavo,
Skeppevik, Juanslycke och Kroksmåla. Totalt ligger utbyggnadsbidraget från PTS på närmare
22,5 miljoner kronor. Pengarna har förskottsutbetalats av PTS.
– Vi gör i efterhand kontroller om utbyggnad skett enligt de ansökningar vi beviljat. Om inte,
kan stödet krävas tillbaka, säger Petter Öhrn, pressansvarig på PTS.
Kommunen, som tidigare beslutat att satsa 120 miljoner på fiberutbyggnad i alla
glesbygdsområden, har via sitt bolag Torsnet också sökt stöd för utbyggnad, men Mikael
Berzelius säger att de ännu inte fått besked från PTS.
– PTS har ännu inte beslutat om alla ansökningar. Beslut fattas löpande, förklarar Petter Öhrn.
Kommunen skriver på sin hemsida att utskicket från Open Infra inte skett i samverkan med
kommunen och att kommunens fiberutbyggnad fortsätter som planerat och att de som tecknat
avtal med Torsnet inte behöver göra något mer.
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