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Framtidens
energi i graffiti
Tomteverkstad på Energicentrum 24 november!

Foto Johan Lindh.
Under hösten hölls en omröstning om det finaste elskåpet, och vinnare blev Marielle Bodin vars målning föreställer ett månkraftverk. Foto Johan Lindh.

Framtidens
energi i
graffiti.

Genom ett samarbete med ABF har tolv av
Jönköping Energis kabelskåp fått nytt utseende.
Graffiti finns sedan ett par år med i ABF:s kursoch cirkelverksamhet, och nu får vi alla del av
kreativiteten hos de aktiva konstnärerna. Tack
vare ett samarbete med ABF har skåpen målats
på temat Framtidens energi. Under hösten håller
ABF konstvandringar för att visa konsten och
samtidigt synliggöra energins betydelse.
– De målade skåpen blir både en konstupplevelse och ett sätt att synliggöra energins
betydelse, säger Ulrika Gotthardsson, informationschef på Jönköping Energi. För att kunna
bygga en hållbar stad är smarta energilösningar
en förutsättning.
På vår hemsida finns en karta över var du
hittar de utsmyckade elskåpen.

Nytt kraftvärmeverk.

Välkommen på studiebesök!

För att kunna producera ännu mer förnybar fjärrvärme
och el har vi ansökt om att få bygga ännu ett kraftvärmeverk på Torsvik.
Ansökan har skickats till flera myndigheter för
synpunkter och vi hoppas kunna ha tillståndet klart
under första kvartalet 2012. Då tas också kostnaden
för investeringen upp till beslut hos vår styrelse och i
kommunfullmäktige.

Vi arrangerar guidningar för föreningar, företag och
andra grupper som vill besöka Kraftvärmeverket
Torsvik. Även privatpersoner är välkomna följa med på
någon av våra visningar. Läs mer, och anmäl dig på
www.jonkopingenergi.se/besoka_torsvik, eller ring
036-10 32 64.

En extra brand på
Kraftvärmeverket Torsvik.
I mitten på oktober uppstod en brand på Kraftvärmeverket Torsvik, i den bunker där det avfall som sedan blir
till värme och el lagras. På ett kraftvärmeverk är brandrisken alltid hög, och fasta skumkanoner för brandsläckning finns därför på plats. Tekniken har utvecklats
och skumkanonerna kommer nu att kompletteras med
värmekameror.

Byanät – riktigt bredband för Två nya tjänsteleverantörer
landsbygden.
hos Wetternet.
Idag är tillgång till bredband med hög kapacitet en förutsättning för en levande landsbygd. Vi vill att vår bygd
ska vara attraktiv för både nuvarande och framtida
invånare såväl som för näringslivet.
Wetternet finns numera i kommunens alla hörn och
i framtiden kommer fler kunna få uppkoppling i form av
ett byanät.
Är du intresserad av byanät finns bidrag att söka
hos Länsstyrelsen. Kontakta oss eller gå in på
www.wetternet.se för mer information.

Tyfon och Universal Telecom är två nya leverantörer
hos Wetternet. Det betyder att du som är ansluten
till Wetternet har sammanlagt åtta olika leverantörer
att välja mellan. Tack vare ökad konkurrens erbjuder
de också allt lägre priser på
internet och telefoni. Skitbra,
eller hur?!

Tomteverkstad på Energicentrum.
Den 24 november klockan 09.00–19.00 är det öppet hus på Energicentrum A6.
Då kan du få hjälp med att laga och kontrollera elsäkerheten på dina elljusstakar,
julstjärnor och andra elektriska juldekorationer inför adventsfirandet.
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Som kund hos Jönköping Energi får du utnyttja följande
erbjudande från en av våra lokala handlare:
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Vackert dekorerad i kruka - endast:
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TA MED ANNONSEN TILL KASSAN. ERBJUDANDET GÄLLER TILL OCH MED DEN 15 DECEMBER 2011

Vi ger energi till
matchen.
Vinn biljetter till Jubileumsmatchen!
Fem personer har nu chansen att vinna två biljetter var till
Jubileumsmatchen den 10 december. I en historisk match för
att fira HV71:s 40-årsjubileum möts HV71 och Linköping HC
i ett prestigefyllt E4-derby. Matchen är unik och kommer att
spelas på Europas största mobila hockeyarena, inför 20 000
åskådare.
Logga in på Mina sidor eller besök oss på Facebook för att
vara med och tävla. Sista tävlingsdag 1 december.

Jönköping Energis nätbolag ser till
att Jubileumsmatchens tillfälliga
arena förses med el för att kyla
is och belysa arenan. En kabel på
10 kV dras till arenan, och två mobila
nätstationer kommer att placeras ut
i anslutning till den.
Vi stöder gärna föreningslivet i
Jönköping där många av våra kunder
finns. Nu hoppas vi på en trevlig och
spännande match.

Kundservice

Kontakt

Miljö

Besök mån–tors 8–17, fre 8–13
Kundservice
El och WetterNet:
036-10 82 20
Kundservice Fjärrvärme:
036-10 83 45
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.
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Vi bjuder på
glögg, grillad korv
och många fina
erbjudanden.
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Erbjudande till trogna kunder!

