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Bakom kulisserna

JÖNKÖPING
STADSNÄT

Ett varv runt jorden,

UT I RYMDEN, HEM TILL
DIG – OCH UT I VÄRLDEN.
Om vi skulle räta ut och lägga alla fibertrådar i varje kabel i Jönköpings eget stadsnät på
en rak linje skulle det nå lite drygt ett varv runt jordklotet. Och där det ligger nu, nedgrävt under
gator och i diken runt om i vårt område når det via din uppkoppling ut i hela världen. Ann-Kristin
och Wiktor är två av dem som ser till att alla kablar når dit de ska och att allt kopplas rätt.
Ann-Kristin Lagervall är systemförvaltare och
Wiktor Larsson är supporttekniker. Tillsammans
med ett femtiotal kollegor ser de till att allt står
rätt till med Jönköping stadsnät, Wetternet.
Huvuduppdraget för Ann-Kristin är att dokumentera
och hålla ordning på hela stadsnätets alla kablar,
rör, fiber och förbindelser.
– Vi ritar in allt från var vi ska gräva och hur
fiber ska svetsas samman till hur allt ska kopplas
i stativen i serverrummen och vidare ut till alla
som använder nätet, berättar Ann-Kristin.
Med ett enormt nät som ringlar sig runt hela
stan, ut på landsbygden – och ut på Visingsö –
är det mycket som ska fungera. Nätet växer hela
tiden och både nya områden i kommunens tätorter
och på landsbygden håller nu på att byggas ut.
När det sedan är dags att koppla in tjänsterna
är det Wiktors avdelning som tar vid. Här sker
in- och urkoppling av varje kunds egen beställning,
och om något skulle visa sig inte stå rätt till åker
de helt enkelt ut och kollar vad felet är.
– Vi har väldigt hög driftssäkerhet men ibland
är det saker som behöver ordnas. Men oftast är det

precis som hemma – att det räcker att starta om en
router. De senaste två åren har mycket hänt, berättar
han. Mängden data som flödar genom nätet har mer
än tredubblats, mestadels på grund av att vi idag
använder det till så mycket mer än tidigare, som
TV, telefoni och diverse tjänster online. Och tack
vare att fler ansluter sig till nätet, givetvis.
Den övergripande planen för Jönköping stadsnät
är idag att bygga ut det så brett det bara går både
i de centrala delarna och ut på landsbygden. Att
ha tillgång till ett tryggt och snabbt bredband är
idag en viktig del av samhällets grundläggande
infrastruktur.
– Vårt stadsnät är ett väldigt öppet nät där det
finns mycket att välja mellan. De tjänsteleverantörer
som vill vara med får också vara med så länge de
håller kvaliteten. Många levererar ett stort utbud
och vi erbjuder stora valmöjligheter där tv, internet
och telefoni kan väljas från olika leverantörer,
berättar Wiktor.
Jönköping Stadsnät erbjuder idag blixtsnabbt
bredband med upp till 100 Mbit/sek och är säkrat
för att i framtiden klara hastigheter upp till

1000 Mbit/sek. Samtidigt är det även det mest
öppna nätet, där du som kund har full valfrihet när
det kommer till vilka leverantörer du vill köpa dina
tjänster i form av TV, telefoni och bredband från.

Ann-Kristin och Wiktor och en av de teknikbodar
som gör att fler kan surfa från Visingsö.

Du som är kund hos Jönköping Energi får
20% rabatt på föreställningarna nedan.
Ange rabattkod jkpgenergi15 när du
gör din bokning i Spiras biljettkassa.
Erbjudandet gäller till 31/1 2015

Nu har vi släppt vårens biljetter!
Välkommen in till Spira och hämta ditt program

5 feb

29 mars

PREMIÄR 13 feb

Vårkonsert med
Jönköpings Sinfonietta
En fängslande dramathriller från 15 år

BRÖDERNA LUUK

PREMIÄR 21 mars

– Får man göra slut med
sitt syskon?

EN MUSIKTEATER DÄR
ALLT ÄR TILLÅTET

Se hela vårens
program på smot.se
Smålands Musik & Teater

036 – 32 80 80
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Kundservice
Besök måndag–torsdag 8–17
Fredag 8–16
Telefon: 036-10 82 20
Felanmälan: 036-10 82 70

Kontakt

Miljö

Ursprungsmärkning 2013

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 %

