
 
 

Tankar om livet på och i landet . 
Torsås kommun har Sveriges fjärde sämsta bredbandstäckning. Mot den bakgrunden är det svårt 
att förstå  att vår kommun valt att i avtal ge Telia ensamrätt till fiberutbyggnad. Att Telia som 
affärsdrivande företag väljer att lägga fiber till privatpersoner blott där boendet är tätt nog för att 
löna sig är begripligt. Att man inte erbjuder företag ens i dessa begränsade tätbebyggda områden, 
kan bara förstås som en taktisk manöver för att komma igen senare med betydligt dyrare 
företagsabonnemang till kommunens företagare, för vilka datakommunikation blir alltmer 
nödvändig. Betänk de fordonsservicebolag, som beställer reservdelar och manualer för att 
vidmakthålla våra gröna näringar och allas våra arbetsresor. Eller som i mitt eget fall från hemmet 
kunna erbjuda röngendiagnostik på distans. Jag har försökt med kopparlina/ADSL, men det blir 
inte effektivt, utan går plågsamt långsamt. Jag anmälde intresse för över ett år sedan, när Telia 
fick sin orimliga ensamrätt, men förklarades ointressant, då vår bostad ligger 200m ifrån gränsen 
för när det blev ekonomiskt olönsamt. Jag försökte med utpressning då man ville gräva på vår 
mark, långt från vårt hus, men då förklarade Telias underentrepenör att om vi inte gav tillstånd, 
så fick de berörda fastigheterna bli utan fiber. Vår kommun har missat chansen att bestå vår 
glesbygd med nyföretagande baserad på modern IT-teknologi. Med modernt bredband skulle 
alltifrån design till näthandlad lokalproducerad kvalitetsmat kunna etableras. 
Vårt land Sverige har beslutat att vi skall bli fossilfria, vilket på ett mycket positivt sätt skulle 
påverka vår bytesbalans och ge landsbygden ett uppsving, då ffa skogen torde bli främsta 
leverantör av råvara för energi och drivmedel. Vi har kort tid på oss att nå dit. Då är det 
nedslående att se hur utvecklingsbolaget Green Fuel i Piteå i dagarna lagts ned. Där utvecklades 
bränsle ur tallolja och lignin. Om häften av allt lignin i svartlut raffinerades till fordonsbränsle,  
skulle det ersätta en tredjedel av all bensin och diesel i landet. Hur tänker man?  
Under den korta tid vi har på oss för en omställning till fossilfritt, håller kärnkraften på att fasas 
ut pga olönsamhet. Det kan vara bra för att öka incitamentet för utveckling av bioenergi, men 
kan bli ett problem i övergången. Vad som är än värre är att kärnkraftindustrin bekostat 
forskningen kring nästa generation kärnkraft, men  har nu inte längre råd. Med nästa generation 
kärnkraft kan man återanvända berget av uttjänt avfall, huvudsakligen innehållande plutonium, så 
att lagringstiden kan reduceras från 100000 år till 1000 år. Bara 1000 år är närmast obegripligt; 
tillbaka till tiden för de första vikingarna. Vem minns var de lagrade sina rotfrukter.  
Med en modern infrastruktur och chansen att vara med i omställning av energikällor skulle vi på 
landet bli motor i en förändring av befolkningsfördelningen i landet. Se på länder som Norge och 
Schweiz, bägge utanför EU, och därmed fria att stödja en spridning av boendet. Nu är jag inte 
EU-motståndare, utan snarare för att vi skall hitta vår egen väg i Sverige, att ändra på bristen på 
möjlighet att framgångsrikt verka på landsbygden. I dag på morgonen ögnade jag 
fastighetsannonserna i en av de stora riksdrakarna. I ett område jag känner väl, Satsjö Duvnäs, en 
förort till Stockholm, annonserades en villa för 32,5 miljoner kronor. Men då hade den sjöutsikt. 
Vi på landet har större möjlighet till sjöutsikt och beskattas därefter.  Tänk om man skulle 
beskatta tillgång till bredband, nationalscener, nationalmuséer och kollektivtrafik. Då skulle 
statskassan få ett välbehövligt tillskott för att stödja den forskning och utveckling vi behöver för 
att modifiera vår  energikonsumtion och sprida bandbredd över hela vårt avlånga land. 
Á propos sjöutsikt; Torsås kustmiljögrupp bedriver ett framgångsrikt arbete syftande till att 
återställa vår kära Östersjö till vad den var för över ett halvsekel sedan. Det är en 
paraplyorganisation för kustens alla miljöföreningar, som även välkomnar medlemmar ur andra 
organisationer med intresse för kustens vatten, inkluderande jord- och skogsbruk. 
Kustmiljögruppen har varit drivande vad gäller åtgärder för att förbättra vattenflödet i våra vikar 
genom vassröjning och etablerande/renovering av kanaler, skapande av våtmarker/näringsfällor, 
rening av bäckar och åar. Nyligen har gruppen i samarbete med kommunen säkrat finansiering 
för en tjänsteman under tre år för att driva reningsprojekt för våra vattendrag. Till hösten 
arrangerar kustmiljögruppen ett storslaget avslut på projektet ”Skogens vatten” i samarbete med 



 
 

skogsbolag, länsstyrelsen och kommunens vattenråd. Du som är intresserad av vår fantastiska 
närmiljö kontakta kustmiljögruppen för en plats istyrelsen! 


