När: Mässan är öppen mellan klockan 14:30 och 20:30 den 20 februari
Var: Kungsporten, Huskvarna
Du får den här inbjudan för att du bor i en villa
eller lägenhet som redan har eller ska få fiber
från oss på Jönköping Stadsnät Wetternet.
Fiber är den snabbaste och stabilaste uppkopplingsformen med stor valfrihet genom
vårt breda utbud av tjänsteleverantörer.

du en av cirka 2500 som ska anslutas till
stadsnätet. På mässan kan du träffa våra
beredare för att diskutera hur fiberkabeln kommer hem till dig samt hur vi vill gräva på din
tomt.
Utöver grävning får du nyttig information inför
ditt val av placering för den tekniska utrustningen som sätts inomhus. Ska den placeras
i källaren eller vardagsrummet, efter mässan
vet du vad du ska tänka på.

Kom igång med att surfa via fiber
På mässan kan du lära dig hur du kommer
igång och använder din fiber. Du
kan träffa oss på Jönköping
Energi som kan förklara
Under
Är du dessutom markägare kan du
hela mässan kan
hur tekniken fungerar och
ställa dina frågor om markavtal.
du träffa tjänstehur du enkelt beställer en
För dig som bor i lägenhet
leverantörer och få
tjänst.
teknisk rådgivPå mässan kan du som bor i lägenhet
Fiber så mycket mer än
ning.
träffa våra tjänsteleverantörer och ta
bara surf
del av bra kampanjer för att komma igEn fiberanslutning kan användas
ång med din fiberanslutning. Du kan också
till att både kolla på tv och ringa via din
få tips om vårt breda utbud inom tv och varför
fasta telefon. Fördelen är att du får lägre kost- inte fråga en expert om hur du skapar en bra
nader och ett brett utbud av tv-kanaler. Även
trådlös täckning i din lägenhet.
fler tjänster kan kommunicera via fiber som
exempelvis trygghetslarm från kommunen och Wifi
För att kunna nyttja din fiberanslutning även
andra tjänster inom begreppet “det smarta
utan sladd krävs idag ett bra wifi med täckning
hemmet”. Givetvis kan du lära dig mer om
i hela din bostad. På mässan finns våra
detta på fibermässan.
tekniker som kan ge dig råd för att skapa ett
För dig som väntar på anslutning
bra heltäckande wifi i din bostad.
Tack för att du har valt fiber, under 2019 är

PROGRAM

FÖRELÄSARE

Under hela mässan finns våra beredare, tjänsteleverantörer och tekniska rådgivare på plats för att svara på dina
frågor. Utöver detta finns det föreläsningar som ger dig fördjupning och nyttig information.
14:30

Fibermässan öppnar

15:00

Byggmöte: inför installation av fiber - För dig som väntar på anslutning
Fiberanslutningen följer 1-2-3-4-5 steg och här får du information om varje steg. Under byggmötesinformationen får du veta allt om hur grävning, blåsning, installation och vad du som fastighetsägare behöver göra
inför fiberanslutningen. Anna, Mats och Johan berättar bland annat om servitut, grävdjup, återställning och
hur du ska tänka inför placeringen av stadsnätsboxen i ditt hem.

16:30

17:15

Kom igång med internet via fiber: extern föreläsare Hans Ericsson
Du har fiberuttaget i din fastighet - Vad ska du tänka på för att komma igång med internet via din fiber. Vad
ska du tänka på för att få en bra Wifi-signal i hela din bostad. Här får du tips och råd av Hans Ericsson som
har lång erfarenhet av nätverk och utbildning.
Hur funkar tv via fiber?
Att komma igång med tv via fiber kan kännas krångligt, men det är enklare än du tror. Här får du tips och råd
på vägen, lär dig skillnaden mellan olika tjänsteleverantörers tv-lösningar.

18:00

Det digitala jordbruket: extern föreläsare Filip Lundin
Hur kan fiber bidra till en levande landsbygd för både storskaliga och småskaliga verksamheter. Med hjälp av
digitalisering och “internet of things” kan landsbygden skapa effektivare produktion och göra vardagslivet
enklare.

19:00

Byggmöte: inför installation av fiber - För dig som väntar på anslutning
Fiberanslutningen följer 1-2-3-4-5 steg och här får du information om varje steg. Under byggmötesinformationen får du veta allt om hur grävning, blåsning, installation och vad du som fastighetsägare behöver göra
inför fiberanslutningen. Anna, Mats och Johan berättar bland annat om servitut, grävdjup, återställning och
hur du ska tänka inför placeringen av stadsnätsboxen i ditt hem.

20:30

Fibermässan stänger

För dig so
m ska
installera
fiber

Hans Ericsson
Kom igång med internet via fiber, kl 16.30

FÖLJ DIN ANSLUTNING

Hans Ericson driver IT-konsultföretaget Teléo AB
och har varit i branschen i mer än tjugo år. Hans
arbetar med utbildning av nätverkstekniker på
Tekniska Högskolan i Jönköping och är också IT
konsult på ett antal större företag i Jönköping.
Han har bl.a. installerat nätverk med mer än 100
Accesspunkter och flera km fiber.

En anslutning sker i flera olika steg
och tiden där emellan kan ibland
upplevas som lång. Här har du en
liten minneslapp för de olika stegen.
1
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Filip Lundin
Det digitala jordbruket, kl 18.00

4

Filip Lundin, från konsultfirman Macklean, är
en flitig talare i olika forum för att inspirera till
framtidens lantbruk baserat på digitalisering.
Filip pratar kring de nya tekniker som tillsammans formar framtidens lantbruk och hur fiber
kan bidra till en levande landsbygd.

5

Klipp av och spara på kylskåpet

VÄLKOMMEN PÅ FIBERMÄSSA

Beredning - vi kontaktar dig för
planering av grävning på din tomt.
Grävning - rör läggs ner och
grovåterställning görs.
Blåsning - vi blåser in fiberkabeln
i röret.
Installation - vi installerar
stadsnätsboxen och kopplar in
fibern. Nu är din anslutning
aktiverad.
Beställ tjänster - välj vilka
tjänster och leverantörer du vill
använda för att börja surfa.

TA DIG TILL MÄSSAN
Plats:		

Mässan är på Kungsporten i Huskvarna, Kungsängsvägen 25.

Ta dig:
		

Åk gärna kollektivt. Busslinje nummer 2 stannar precis utanför, hållplats Kungsporten. Det är även gångavstånd (5 min) till/från Huskvarna station.

		
		

Åker du bil finns parkering vid Kungsporten och i omkringliggande område. Tänk
på att vara ute i god tid.

BRA ATT VETA
BEHÖVER JAG ANMÄLA MIG?
Nej, du behöver inte anmäla dig.
FINNS DET KAFFE?
Vi bjuder på frukt och godis till alla besökare. På plats kan du också köpa kaffe/te med tillbehör.
PARKERING
Det är begränsat antal parkeringsplatser direkt utanför lokalen, kom gärna i god tid. Det finns
ytterligare parkeringsmöjligheter på omkringliggande gator och vid Folkets park.

TJÄNSTELEVERANTÖRER I JÖNKÖPING STADSNÄT WETTERNET

Du bor i en
fastighet som har
eller ska få fiber
från oss.

DET HÄR ÄR
JÖNKÖPINGS STADSNÄT WETTERNET
FRAMTIDSSÄKRAT OCH TILL ALLA

Fiber klarar framtidens behov av hastighet och bandbredd och surfen räcker till alla i hushållet. Tekniken
håller samma hastighet oavsett hur många som
använder nätet och oavsett vad du gör. 4G-nätet klarar
max upp till 100 Mbit/s – om du är nära masten och
antalet användare är få.
I dagarna blev det klart att Jönköping uppnår den
nationella bredbandsstrategin* redan under 2020.
Det innebär att Jönköping Energi erbjuder möjlighet för
fiber till alla, oavsett var man bor i kommunen.
Det innebär också att Jönköpings kommun, enligt Regionens bredbandundersökning, är 1 av 3 kommuner
av totalt 13 i länet som beräknas klara målen med att
erbjuda alla sina kommuninvånare fiber.

VI ÄR ETT ÖPPET NÄT

Jönköping Stadsnät Wetternet är ett öppet nät. Det
betyder att det råder fri konkurrens och det finns flera
olika leverantörer av tjänster inom internet, telefoni och
tv. Det ger dig en stor valfrihet och konkurrenskraftiga
priser eftersom du själv väljer hastigheten på internet,
vilka tv-kanaler eller kanalpaket du vill se - och en

prisvärd telefoni får du ofta på köpet. Det finns självklart HD-tv från flera olika leverantörer och du slipper
antenn och parabol på taket vilket gör tv-signalen
stabil och väderoberoende.

LOKALT, NÄRA OCH SÄKERT

Tack vare att vi alltid finns på plats lokalt och har beredskap dygnet runt blir driftsäkerheten och servicen
både hög och nära. Via stadsnätet finns också tjänster inom trygghetslarm, vård,
säkerhet, underhållning och samhällsservice. Stadsnätet är tryggare än andra tekniska lösningar och
påverkas inte av väder och vind. Allt levereras i en och
samma fiberkabel.

KORTA FAKTA

• Första fibern drogs 1998.
• Idag har vi ca 30 000 anslutningar.
• Hjärtat i nätet är våra 37 noder – hit har varje hushåll
en egen fiberkabel.
• Nätet består av13 100 mil fiber = 3,2 varv runt jorden.

*Den nationella bredbandsstrategin innebär att alla i Sverige, oavsett stad eller landsbygd, bör ha tillgång till snabbt
bredband på minst 1 Gbit/s senast under 2025.

Avsändar- och returadress
JÖNKÖPING ENERGI
Box 5150
550 05 Jönköping

För dig som har
eller ska få internet
via fiber - besök vår
fibermässa för att
komma igång med
din anslutning.

Välkommen på

FIBERMÄSSA
20 februari 2019

