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Tillgången på snabbt bredband i Asa socken 

Växjö kommun har för länge sedan insett vikten av snabbt bredband och har i sitt landsbygdsprogram skrivit att; 

’’Senast 2020 ska 100 procent av kommunens hushåll och företag på landsbygden ha erbjudits tillgång till bredband 

med en kapacitet om minst 100Mbit/s’’. 

Allt fler byar i Växjö kommun har med hjälp av landsbygdsprogrammet, kanalisationsstöd och medfinansiering från 

Växjö kommun eller PTS fått tillgång till snabbt bredband. Men kommuner har haft olika modeller för att stötta 

fiberförsörjning av landsbygden. Med hänvisning till de speciella förhållanden som finns i det glesbefolkade Asa 

skulle vi önska att Växjö kommun vill titta närmare på tillvägagångsättet i t.ex. angränsande Sävsjö kommun. Här har 

kommunen gått in som projektägare för byarna närmast norr om Asa (Kännestubba med omnejd). Man har stöttat 

fiberutbyggnaden på ett framgångsrikt sätt, där anslutningsavgiften för kund varit rimlig. Kommunen har sökt 

pengar från bl.a. landsbygdsprogrammet och byborna har stöttat projektet genom sitt engagemang på olika sätt. 

Projektledare för bredbandsutbyggnaden, Bo Dahl, kommunens utvecklingsenhet, tel. 0382-152 38. 

Representanter för LRF, Asa Bygdegårdsförening och Asa Hembygdsförening genomförde för cirka tre år sedan en 

enkätundersökning om bredband i Asa socken och eftersom intresse fanns försökte man därefter stimulera till 

bildandet av en ekonomisk förening. Det misslyckades eftersom förhållandena i Asa är speciella. Avstånden är långa 

och glesheten mellan hushållen betydande, risktagandet för en sådan ekonomisk förening ansågs därför alltför stort. 

Några få byggnader vid Asasjöns norra del har senare på eget initiativ från personer lyckats få bredband via fiber, 

bl.a. Asa Försökspark SLU och Asa Herrgård. Övriga hushåll har olika typer av mobilt bredband med varierande och 

långtifrån tillräcklig kapacitet. Det kuperade landskapet gör att såväl mobil- som bredbandstäckning är mycket 

bristfällig och kommersiella intressen saknas för en utbyggnad.  

Vi anser att bra digitala kommunikationsmöjligheter är en kärnfråga för landsbygden för att förhindra digitalt 

utanförskap. Detta gäller för alla åldrar. Våra ungdomar behöver bättre och snabbare bandbredd för alltifrån studier 

till fritid. Allt fler arbetstagare efterfrågar möjligheten att arbeta på distans via dator. För våra äldre fungerar larm och 

telefoni säkrast via fiber. Bygdens företagare är också i stort behov av bättre kommunikationsmöjligheter. Vi tror att 

en fiberutbyggnad skulle gynna attraktiviteten för att bo och verka i Asa. Med ett väl fungerande bredband skulle Asa 

bli attraktivare också för yngre bosättare och det finns även fritidshus som skulle kunna öka i attraktivitet för 

permanentboende. En positiv befolkningsutveckling i Asa vore välbehövd och det skulle även kunna gynna 

centralorten Lammhult i förlängningen.  

Utvecklingen i Asa ser vi just nu som positiv. För ett år sedan bildades på initiativ från de olika föreningarna i Asa det 

sockenråd som vi företräder. Vi kan fungera som bollplank för kommunen i olika frågor för den del av kommunen vi 

finns i. Vi är nu beredda att stötta ett fiberprojekt med lokal kunskap och engagemang på liknande sätt som byborna 

gjort i Sävsjö kommun. Vi hoppas på ett gott samarbete där kommunen är projektägare för att förbättra den viktiga 

IT- infrastrukturen i vår bygd.  

Asa den 13 januari 2015. 

 

Carina Härlin 

Ordförande Asa sockenråd  
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