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VÄLKOMMEN TILL

FRAMTIDENS
SMARTA HEM

Tillbaka

TILL FRAMTIDEN
Kommer du ihåg ”Tillbaka till Framtiden 2” från 1989?
I kultfilmen ger den galne vetenskapsmannen Doc Brown och hans vän Marty McFly
oss en glimt av tekniska förutsägelser såsom läsplattor, självknytande skor, 3D-filmer,
intelligenta kläder och hoverboards. En del av sakerna kändes som science fiction
då, men är faktiskt verklighet i dag. Därför kan vi inte låta bli att undra vad Doc och
Marty hade tänkt om framtidens smarta hem som nu är möjligt tack vare fiber.

Välkommen in
Med ett uppkopplat dörrlås kan du släppa in vem du
vill, när du vill. Värmen kan du smidigt höja och sänka
för att få inomhustemperaturen precis som du vill.

Hemmets mysigaste vrå
Vill du få rätt mysbelysning utan att lämna soffan?
Inga problem, allt som krävs är en enkel knapptryckning på din smartphone eller surfplatta.

Kicka igång med morgonkaffe
Sätt på kaffebryggaren från
sovrummet, gå upp och starta
dagen med en kopp. Tack vare
en snabb och stabil uppkoppling
kan du såväl arbeta som
studera hemifrån.

Glada fiskar och nöjd familj
Genom din smartphone kan
du se om fiskarna i akvariet
simmar runt i rätt värme och
mår bra. Dessutom behöver
familjen inte längre bråka om
fjärrkontrollen, utan alla kan se
sitt favoritprogram direkt i tv:n,
läsplattan eller spelkonsolen
samtidigt utan att det ”laggar”.

God natt och god morgon
Larm med fiber gör att du sover extra skönt.
Om du har Jönköpings kommuns trygghetslarm
är det numera robust och funtionssäkert
eftersom det kopplas via fiber.

Städa supersmart
Uppkopplade vitvaror berättar när tvätten är klar
och när tvättmedlet börjar ta slut. Starta robotdammsugaren med din smartphone när du är på
jobbet och kom hem till ett nystädat hem.
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FIBER GÖR FRAMTIDENS
SMARTA HEM MÖJLIGT.
Vill du ha ett riktigt snabbt fibernät? Gå in på www.wetternet.se och se
vilka områden som ska anslutas till stadsnätet under 2016 och 2017.
Sök på din adress och se om du kan bli ansluten.
Om du har frågor eller vill diskutera fibernätet är du alltid välkommen att kontakta
oss på 036-10 82 20. Du kan också sms:a ﬁber till 71-370 så hör vi av oss.

GO
SPARKS!
Halva säsongen har gått och tack vare sju
segrar av nio möjliga väntar nu tuffare
motstånd i Superettan. Var med och heja
fram Sparks på nästa hemmamatch du
också. Spelschemat finns på wbsparks.se.
Lycka till Sparks! Önskar stolt sponsor.
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Besök måndag–torsdag 8–17
(jun–aug 8–16)
Fredag 8–16
Telefon: 036-10 82 20
Felanmälan: 036-10 82 70

Jönköping Energi
Kjellbergsgatan 3
Box 5150,
550 05 Jönköping
Tel 036-10 82 00
Fax 036-16 68 85
info@jonkopingenergi.se
www.jonkopingenergi.se

Vi är ett miljöföretag som
värnar om vår närmiljö.
Vår verksamhet är ISO
14001-certiﬁerad. Blixten
är tryckt på Svanenmärkt
papper.

Den el vi säljer till våra kunder kommer
från förnybara energikällor som vind,
vatten och bioenergi.

Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram och
Twitter @jonkopingenergi

El som säljs till privatkund:
Förnybar energi: 100%
Jönköping Energis totala
elanvändning:
Förnybar energi: 98,25%
Fossila bränslen: 1,75%

