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En investering i

FRAMTIDEN

Det blev succé

TACK!
Vi vill tacka alla som besökte oss när vi hade Öppet Hus
och visade vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk.
Intresset var jättestort, under fyra timmar hade vi cirka
3000 besökare och köerna till rundvandringen blev
långa. Vi vill naturligtvis att alla ska ha möjlighet att se
vår fina anläggning så därför erbjuder vi nu fler visningar.
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Jönköping Stadsnät i
hela kommunen!
Utbyggnaden i kommunen ökar och vi kan ansluta
allt fler till stadsnätet. Inom 5 år kommer 90 % av
alla hushåll och företag i kommunen ha möjlighet
att ansluta sig.
Information om vilka områden som kommer
att byggas ut under 2016 finns på vår hemsida
www.jonkopingenergi.se/wetternet. Varje år
framöver kommer vi under första kvartalet lämna
information om nästa års utbyggnadsområden.
Är inte ditt område med denna gången? Genom

Foto: Thomas Alvreten och Johan Lindh.

att lämna en intresseanmälan på vår hemsida
kan du påverka ditt anslutningsdatum. När vi ser
att det finns ett stort intresse på ett område ökar
chanserna att det blir just det området som blir
utbyggt nästa år.
Kontaktpersoner och säljare för stadsnätet
är Anna Söderberg och Fredrik Magnusson som
tillsammans kommer att se till att både privatpersoner och företag kan få möjlighet att ansluta
till Jönköpings eget stadsnät framöver.

Kundservice

Kontakt

Miljö

Ursprungsmärkning 2014

Besök:
måndag–torsdag 8–17,
fredag 8–16
Tel 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 på @jonkopingenergi

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

