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Det här är Björn.

EN ELHJÄLTE

Björn Lindqvist är en av alla de elhjältar
som varje dag, i ur och skur och dygnet runt
ser till att elen når hem till dig.

Vi presenterar

EN HELT
VANLIG DAG.
Har du tänkt på hur stor nytta du har av elen, och hur mycket du
använder den under en vanlig dag? Hos oss på Jönköping Energi är
vi närmare hundra personer som med utgångspunkt från vår
driftscentral på Kjellbergsgatan i Jönköping ser till att elen når
ditt hem – via elnätet och ut till ditt eluttag.

Varje dag, dygnet runt ser vi till att elen når ut
till var och ett av alla de eluttag som finns hos
våra 53 000 kunder. Här är ingen dag den andra
lik, och allt eftersom infrastrukturen både i staden
och på landsbygden förändras måste elen och
nätet utvecklas.
Det är via vår driftscentral och de tekniker som
arbetar ute i vårt 300 mil långa nät som allt styrs
och som vi ser till att elen fungerar som den ska.
En helt vanlig – och ovanlig – dag för oss består
till stor del av planerat underhållsarbete på
exempelvis ledningar och transformatorstationer.

Allt är noggrant genomtänkt för att undvika
elavbrott, och dygnet runt ser vi till att allt flyter
på som det ska. Ja, vi ser till vem som gör vad och
i vilken ordning. Allt du behöver göra är att trycka
på knappen, få din el – och ha en helt vanlig dag.

På vår hemsida www.jonkopingenergi.se
hittar du alltid den senaste informationen om
både avbrott och oplanerade driftsstörningar.

Mörkret faller.
Vi gör vårt bästa för
att lysa upp tillvaron.
Med besked är den här. Hösten. Och med den kom mörkret.
Men runt om i Jönköpings kommun finns det idag 24 000
ljuspunkter som lyser upp hösten åtminstone något.
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Det är vi som på uppdrag av kommunen sköter om
gatubelysningen, och vi är mycket tacksamma om du anmäler
om du uppmärksammar belysning som inte fungerar.
Anmälan görs via telefon, till Kundservice på 036-10 82 20
eller via ett formulär på vår hemsida www.jonkopingenergi.se.

Kundservice

Kontakt

Miljö

Ursprungsmärkning 2013

Besök måndag–torsdag 8–17
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.

All el som vi säljer till privatkunder
kommer från förnybara energikällor
som vind, vatten och bioenergi.

Gilla oss på Facebook. Följ oss på Twitter @jonkopingenergi

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

