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NÄRA, ENKELT, HÅLLBART
– sedan 1907

DITT JÖNKÖPING ENE
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– EN GOD KRAFT FÖR JÖ
Måndag morgon, slutet av mars. Fåglarna kvittrar utanför fönstret när alarmet i din telefon
ljuder. Våren är på gång men du känner ändå att
det är lite kallt i huset och vrider upp termostaten på kökselementet. Kaffet kokar redan. Du
öppnar kylskåpet och gör i ordning frukosten.
Det vanliga. Kollar av nyhetsrubrikerna på paddan och sätter närmast automatiskt igång morgonprogrammet på TV. En snabb dusch senare
sätter du dig i bilen. Laddad för en ny jobbvecka.

1907

FÖRSTA ELVERKET
På Vallgatan togs första
elverket i drift som gav el till
hushåll och Jönköpings
spårväg.

1922

VATTENKRAFT
Anläggningen i Gränna
kostade 3,5 miljoner och
producerar el till Gränna och
Jönköping då som nu.

1980

I varje vardagssituation finns Jönköping
Energi omkring dig. Med el för att få vardagens självklarheter att fungera. Med fiber för
att bygga den moderna kommunikationen.
Med fjärrvärme för att skapa komfort i ditt
hem och på ditt kontor.
Sedan starten 1907 har vi hela tiden utvecklat och anpassat vårt utbud efter vad du
som invånare i Jönköping behöver. Solceller,
fiberutbyggnad, lösningar för det smarta
hemmet och den smarta staden är några
av de hetaste utvecklingsområdena just
nu. Samtidigt som vi hela tiden ser till att
underhålla och framtidssäkra vårt elnät och
fjärrvärmesystem.

FJÄRRVÄRME
En decemberkväll 1980
anslöts Dag Hammarskjöldshuset på Öster som
var första fastigheten att
anslutas.

1998

FÖRST ATT FÅ FIBER
Högskolan i Jönköpin var
först att kopplas in i Jönköping Stadsnät Wetternet.

2006

TORSVIK
Första etappen av Torsvik
blev klar. Det avfallseldade
kraftvärmeverket producerar
el och fjärrvärme.

ERGI!

Visste du att:
• Elen som du köper från Jönköping Energi är 100 procent
förnybar.

ÖNKÖPING

Ditt energibolag…
… Och bredbands-, värme-, solcells- och
infrastrukturbolag. Som invånare i Jönköpings kommun är du ju faktiskt en av ägarna
till Jönköping Energi. Det är den stora och
kanske viktigaste skillnaden mellan oss och
andra elhandels-, energi- och fiberbolag.
Merparten av vår vinst går direkt tillbaka till
kommunen, och tillsammans utvecklar vi
samhället vi lever i. Genom att välja Jönköping Energi är du med och bidrar till det!

• Fjärrvärme (och el) från Jönköping Energi produceras lokalt
på kraftvärmeverket på Torsvik genom förbränning av hushållsavfall (dina gamla skor till exempel) och restprodukter
(t ex grenar och toppar) från skogen.
• Vi finns nära dig. Det ger trygghet och snabba kontaktvägar.
En närvaro som har gjort oss till ett av de svenska energibolag
som har de mest nöjda kunderna (SKI 2018).
• Vi sponsrar många lokala idrottsföreningar, kulturarrangemang och samhällsgagnande verksamheter. Alla är lokala,
och de flesta är inriktade på barn och ungdomar – Jönköpings
nya energitillskott!
• Fjärrvärme är ett underhållsfritt och prisvärt uppvärmningsalternativ, och dessutom ett bra val ur miljösynpunkt. Driftsäkerheten är hög och du som villakund har alltid 20 års fri
service och reservdelar.
• Med egen solcellsanläggning kan du minska dina elkostnader
och bli mindre känslig för skiftningar i elpriset. Jönköping
Energi erbjuder kompletta solcellslösningar med alltifrån
paneler till elhandelsavtal.
• Under 2018 passerade vi 30 000 fiberanslutningar i
Jönköping Stadsnät Wetternet.

2008

BIOGAS
Jönköping Energi tar över
biogasproduktionen från
Jönköpings kommun.

2010

VINDKRAFT
Tre vindkraftverk står klara i
Tuggarp. Vi äger två och ett
ägs av föreningen Jönköping
Energi Vind.

2014

BIOBRÄNSLE
Andra etappen på Torsvik
står klar. Biobränsle i form
av träflis blir till el och
fjärrvärme.

2017

SOLCELLER OCH LADD
Startade försäljning av
solcellspaket till privatkunder och tog över de offentliga
laddplatserna för elbilar i
Jönköping.

2019

Laddmöjligheterna för elbilar
förbättras.
Utvecklingen av system
för det smarta hemmet
och den smarta staden går
vidare.
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BLIXTEN VÄXER
Det här numret av Blixten är det näst sista. Som kommer att gå ut
med våra fakturor alltså. Istället kommer vi att paketera intressant
läsning för dig i Blixten Magasin ett par gånger om året.
Detta är en naturlig följd av att allt fler väljer digitala
faktureringsalternativ. Med Blixten Magasin får vi ännu
bättre möjligheter att förse dig med inspiration och
kunskap om vårt breda utbud. Så att vi fortsätter
utvecklas tillsammans som en god kraft för Jönköping.

KUNDSERVICE

KONTAKT

MILJÖ

Öppettider
Telefon 036-10 82 20
Måndag-torsdag 08:00–17:00
Fredag samt jun-aug 08:00–16:00

Jönköping Energi
Kjellbergsgatan 3
Box 5150,
550 05 Jönköping

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

Kundbesök
Måndag-torsdag 09:00-16:00
Fredag samt jun-aug 09:00-15:00
Lunchstängt för besök alla dagar
12:00-13:00

Tel. 036-10 82 00
info@jonkopingenergi.se
www.jonkopingenergi.se
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Gilla oss på Facebook.
Följ oss på Instagram och
Twitter @jonkopingenergi

