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Full fart

MED FIBER

GRATTIS!
NU BLIR JÖNKÖPING
SNABBARE.
Har du tänkt på att något har hänt den senaste tiden? Att tekniken och
digitala tjänster har blivit en helt naturlig del av vår vardag. Ja, vi använder nätet
till det mesta, och det innebär att kraven på kapacitet och hastighet ökar.
Vi bygger nu ut Jönköping stadsnät, och när vi når 2020 kommer 9 av 10
i Jönköpings kommun att ha möjligheten att ansluta till vårt supersnabba och
framtidssäkrade stadsnät.
Anna Söderberg och Fredrik Magnusson är privatrespektive företagssäljare för stadsnätet, och här ger
de sin syn på utbyggnaden av vårt snabba, säkra och
framtidssäkrade bredband.
Varför bygger vi ut Jönköping stadsnät?
Har vi inte tillräckligt med internet som det är?
– Den gamla tekniken fungerar fortfarande, men
kopparnätet klarar inte framtidens krav på hastighet.
Med dagens utveckling kommer den som inte har
uppkoppling motsvarande stadsnätet att hamna på
efterkälken inom bara ett par år. Anslutning till
Jönköping stadsnät är ett sätt att säkra framtiden,
säger Anna Söderberg.
De båda får ofta frågor om stadsnätet, och om det
är enkelt att ansluta. »Ja!«, säger de i kör.
– När du tecknar avtal med oss så sköter vi allt
som har med din anslutning att göra, som att lägga
fiber och göra själva installationen i din fastighet. När

allt är klart har du en anslutning som är färdig att använda
med den leverantör du har valt.
Är det en bra investering att ansluta till
Jönköping stadsnät?
– Ja! Anslutningen gör huset framtidssäkrat och mer
attraktivt. Samtidigt kan du sänka
de löpande kostnaderna för
internet, TV och telefoni och
få både högre kapacitet, och
stabilare överföring – till
lägre pris, avslutar Fredrik
Magnusson.

Se om du
kan ansluta på
jonkopingenergi.se/
stadsnat

Vem kan få fiber?
På www.jonkopingenergi.se/
stadsnat kan du söka på din adress.
Du kan också teckna avtal direkt eller
anmäla ditt intresse och påverka framtida
byggnation.

JÖNKÖPING STADSNÄT
HAR MÅNGA FÖRDELAR. HÄR ÄR
NÅGRA AV VÅRA
FAVORITER.

Det är säkert.
Stadsnätet påverkas inte av väder och vind, och är
tryggare än andra tekniker.
Det är framtiden.
Tjänster inom exempelvis vård, drift, säkerhet,
underhållning, samhällsservice utvecklas snabbt och
de har alla en sak gemensamt: att fiberuppkoppling
gör det möjligt.
Det är en bra investering.
Anslutning till stadsnätet höjer intresset och värdet
på ditt hus. Vid en försäljning är det en investering
som är avdragsgill.
Det skapar kommunikation.
Kommunicera på lika villkor med resten av världen,
dygnet runt utan avbrott.
Det är snabbt.
Fiber håller samma hastighet oavsett hur många
som använder nätet – och oavsett vad de gör.
4G-nätet klarar max upp till 100 Mbit/s –
om du är nära masten.
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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 Instagram och
Twitter @jonkopingenergi

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

