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>>Var gör du av din julgran?

I år infaller jul- och nyårsdagarna under 
onsdag-fredag. Sophämtningen påverkas 
och hämtningsdagar förändras.

Alla som har sophämtning får räkna 
med att vi inte kommer precis samma 
tid som vanligt under tre veckor då 
helgdagarna infaller under ordinarie 
arbetsdagar. De flesta kunder måste 
tänka på att ställa ut kärlen tidigare och 
andra får sophämtningen något senare 
än normalt. Låt alltid kärlen stå kvar 
tills vi har varit och tömt. 
...eller ännu enklare
 
Vi påminner via SMS

Registrera dig för gratis SMS, så 
kommer ett meddelande kvällen före 
som påminner om att ställa fram kärl. 
Läs mer på www.nav.se eller kontakta 
Kundservice tel. 0380-51 70 40.

Sophämtning  
under jul- och  
nyårshelgen

Jul och Nyår 2014

Ordinarie tömning  Sätt ut kärl till

Mån 22 december Lör 20 december

Tis 23 december Lör 20 december*

Ons 24 december Sön 21 december

Tor 25 december Mån 22 december

Fre 26 december Tis 23 december

Mån 29 december Sön 28 december

Tis 30 december Sön 28 december*

Ons 31 december Mån 29 december

Tor 1 januari Tis 30 december

Fre 2 januari Ingen förändring

Mån 5 januari Ingen förändring

Tis 6 januari Ons 7 januari

Ons 7 januari Ons 7 januari*

Tor 8 januari Ingen förändring

* Tömning kan ske utsatt dag eller dag efter, så låt 
kärlet stå kvar till vi har varit och tömt.

Fr. o. m. fredag v.2 gäller ordinare tömningstider.

Är du en ”Kalle Klassiker” 
eller kör du bara digitalt?
Hur skaffar du dig den information du behöver?
Inom kort får du som bor i villa eller 
äger en flerfamiljsfastighet en alma-
nacka hem i brevlådan. Tillsammans 
med Nässjö kommun har vi utvecklat 
almanackan betydligt inför 2015. 
Förutom årskalendern innehåller den 
mycket praktisk information för dig 
som har en fastighet i Nässjö kommun. 
Nytt för i år är att vi skickar hem den 
till många fastighetsägare.

Praktisk information för dig med hus
Du hittar information om våra öppet- 
tider, sortering av avfall, när vi hämtar 
hushållsavfall hos dig, när vi tömmer 
trädgårdsavfall och mycket annat som 
tips och råd om bygglov, energi, vat-
ten och avlopp.  

Klimatsmart Avfallshantering
Sorterar du ut ditt matavfall? Med 
 almanackan får du också nästa års 
kupong för säckar till ditt kärl.  Klipp 
ut den och ta med när du vill hämta 
ut dessa.

Hemsida och SMS 
Almanackan är till för dig som vill 
ha information från NAV och kom-
munen lätt tillgänglig på väggen. Vill 
du hellre söka information digitalt, så 
finns samma information på  
www.nav.se och www.nassjo.se. För dig 
som har varannan veckas hämtning 
av hushållsavfall går det också bra 
att anmäla sig till vår kostnadsfria 
SMS-tjänst. Då får du en påminnelse 
i mobilen kvällen innan vi hämtar 
soporna hos dig. 

Många underbara bilder
Som vanligt är almanackan späckad 
med vackra bilder tagna av många av 
våra duktiga, lokala fritidsfotografer. 
Du som bor i lägenhet kan hämta en 
almanacka på något av kommunens 
medborgarkontor eller hos oss på 
Tullgatan 2 i Nässjö. Lämna gärna 
dina synpunkter på almanackan så 
kan vi fortsätta utveckla den för dig!

Vi önskar dig ett härligt gott nytt år!



Det hände under 2014...
Förnyelse av belysning 

Med bättre belysning och ökad säkerhet 
i fokus förnyas belysningen i Stadspar-
ken runt Ingsbergssjön under oktober/
november. Det är NAV Elnät som på 
uppdrag av Tekniska Serviceförvalt-
ningen ser till att nya armaturer och 
nästan dubbelt så många stolpar som 
tidigare sätts upp.

Städa Sverige

Idrottens miljöorganisation ”Städa 
Sverige” kommer för första 
gången till Nässjö i slutet av 
maj och gör en insats och städar 
större delarna av centrala Näs-
sjö efter Coverfestivalen. Nio 
idrottsföreningar från Nässjö 
kommun deltar och tävlar 

om fina priser. Deltagande 
föreningar får alla ett bidrag 
till klubbkassan, samtidigt 

som vi får fint i vår närmiljö.

Sand och grusupptagning – klar 
 snabbare än förväntat

En mild vinter med lite snö och is gör 
att vi klarar av att genomföra årets 
upptagning på 6 veckor, vilket är 
ett av de bättre resultaten vi noterat 
genom åren. Redan första veckan i maj 
är det fint på våra gator i vår kommun!

E-tjänst för sopsortering

”Var slänger jag mitt cy-
keldäck?” I början av året 
lanseras vår nya ”webbappli-
kation”, som du enkelt  

”laddar ner” från vår hemsida 
till din smartphone eller surf-
platta. Med denna får du hjälp 
att sortera avfall, sopor och 

skräp snabbt och smidigt.

Projekt 

Under året har flera samprojekt mellan 
Tekniska Serviceförvaltningen och 
olika enheter inom NAV genomförts. 
Bland annat kan nämnas

• Ny gång- och cykelväg i Malmbäck

• Byte av VA-ledningar och serviser på  
 Stenborgsvägen i Solberga. I sam- 

 band med detta även upprustning  
 av vägen med asfaltering. Förstärk- 
 ning (ny ledning inuti den gamla) av  
 avloppsledningar i Solberga

• Nässjö

 Trädgårdsgatan; Upprustning av  
 gata, ny gång- och cykelväg

 Byte av VA-ledningar och ombygg- 
 nad av gata på del av Sjögärdsgatan

 Förnyelse av Grindstugevägen

 Förstärkning (ny ledning inuti den  
 gamla) av avloppsledningar på  
 Brinellgatan

 Korsningen Isåsavägen/Queck-  
 feldtsgatan; byte av VA-ledningar  
 och byggnation ny gång- /cykelväg

• Nya busshållplatser byggs och handi- 
 kappanpassas på flera platser i  
 Nässjö kommun

”Anpassad” hemsida

Fler och fler använder internet, ”web-
ben”, för att söka efter information.

Hemsidor är oftast gjorda för datorer, 
och fungerar inte så bra i mobilen. 
NAV använder sedan i våras en ny 
teknik, ”responsiv design”, som gör 
att hemsidan automatiskt anpassar 
sig efter besökarens skärmupplösning. 
Informationen blir därmed mer tydlig.

 

Bodafors nya vattenverk

”Främst tryggas vattenförsörjningen 
och leverans av vatten av hög kvalitet 

till kunderna i Bodafors”.

Det nya vattenverket är i full drift 
sedan början av oktober. Modern och 
tillförlitlig teknik samt satsning på 
automation och bättre 
övervakning innebär 
att våra kunder i 
Bodafors nu kan 
känna sig trygga 
med att få ett 
bra vatten av hög 
kvalitet under 
lång tid framåt.

Höststäda och återvinn

”Höststädning” 
genomförs under 
september månad 
i 6 yttertätorter; 
Anneberg, Bodafors, 
Flisby, Forserum, 
Malmbäck och Äng. 
Invånare kan enkelt 
slänga skräp som samlats både inom- 
och utomhus i uppställda containrar 
och med vägledning och hjälp av per-
sonal från NAV. I samband med detta 
görs en översyn av kommunala tomter 
och offentliga platser.

”Höststädningen” är ett gemensamt 
projekt tillsammans med Tekniska 
Serviceförvaltningen.

Vattenläcka i Nässjö

En stor och mycket omfattande 
vattenläcka inträffar kvällen den 13 
augusti på en huvudledning vid Träd-
gårdsgatan. Stora mängder vatten, ca 
2 miljoner liter, forsar ut från vatten-
tornet och flödar ut på Trädgårdsgatan 
ner mot Brinellgatan och Anneforsvä-
gen, vilket omedelbart leder till lågt 
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Tänk på att skotta och grusa fram till 
platsen där dina sopkärl står för töm-
ning. Sopa av snö, så blir det lättare för 
oss att komma fram och göra ett bra 
jobb. Tack för att du vänder handtaget 
på kärlen ut mot gatan när det är dags 
för oss att tömma. Det underlättar vårt 
arbete enormt, inte minst vintertid.

Snö och is vid  
soptunnan

Sortera i jul
Under julen blir det lätt extra mycket 
avfall. Gör en god insats för miljön och 
lämna förpackningar och tidningar vid 
återvinningsstationen, så minskar du 
dina avfallsmängder.

Julpapper sorteras som pappersförpack-
ning och de klassiska snörena går som 
plastförpackning.

Extra avfall?

De flesta är lediga några dagar extra 
och man kanske får besök av släkt och 
vänner. Sopkärl fylls då snabbt. Har du 
extra mycket, sätt ut en säck bredvid 
kärlet märkt med ”Hushållsavfall” så tar 
vi med den vid hämtningen. Det kostar 
56 kronor.

Istället för julkort
NAV skänker vid jul en summa till 
något angeläget ändamål – i år till 
Ulf och Gun Fransson och deras 
arbete i Guinea-Bissau i Västafrika.

vattentryck i hela Nässjö. Läckaget 
av vatten kan hejdas när närliggande 
ventiler i ledningssystemet stängs.

Stora mängder grus och sten sveps 
med av läckan i området. Det krävdes 
mycket arbete av våra medarbetare 
för att laga läckan och sedan städa 
upp. 

Eventuellt reservvatten?

Provpumpning för eventuellt reserv-
vatten till Nässjö tätort pågår i Sun-
neränga-området i närheten av Flisby 
sedan början av oktober. Pumpningen 
beräknas pågå ca två månader. 

Blomsterprakt

Aldrig tidigare har väl funnits så 
många vackra blommor att be-
skåda i offentliga miljöer och parker 
i Nässjö. I samband med stadens 
100-årsjubileum fördubblas antalet 
urnor med blommor till allas glädje.

Solcellspaneler på Tullgatan 

Miljö och Service är kärnvärden hos 
NAV. Det känns därför naturligt att 
vi under oktober installerar solcells-
paneler på kontoret på Tullgatan. 
Den klimatsmarta el som produceras 
kommer till största delen att förbrukas 
av NAV själva.

Stena Recycling på Boda

Stena påbörjar under hösten flytt av 
60 tusen kubikmeter avfall upp till 
den gamla deponin på Boda. Därefter 
vidtar ny schaktning, sedan bottentät-
ning och därefter byggnation av Stena 
deponi.

Värme

Anslutningar till fjärrvärmenätet 
pågår såväl i Nässjö som i Bodafors. 
De  består mest av så kallade förtät-
ningar, dvs anslutningar till befintligt 
nät som redan är draget i gatan där 
fastigheten är belägen.

Arkivens Dag med Öppet Hus

Tillsammans med Nässjö kommun 
visar NAV i början av november det 
nya kommunala slutarkivet, som nu 
är beläget i NAVs ställverksbyggnad.

Under dagen finns arkivarie Sara 
Salkvist och Simon Johansson från 
Nässjö kommun samt flera medarbe-
tare från NAV på plats för att träffa 
och prata med våra kunder.

I korthet…

• P-platser är något som efterfrågas  
 alltmer i Nässjö tätort. Flera p-plat- 
 ser iordningställs därför under året  
 av NAV Entreprenad, bland annat  
 bredvid ”leksaksaffären” och bakom  
 ”cykelaffären”.

• Den nya ”Emigrantstatyn” av   
 Anette Rydström sätts i samband  
 med 100-årsjubiléet upp på  
 Esplanaden av NAV Entreprenad,  
 som även snyggar till med gatsten  
 för att göra miljön trivsam.
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Var gör du av din julgran? 
Har du en klassisk naturgran? Den har kort livslängd och 
någon gång efter nyår är den förbrukad och mest till besvär.

Vill du att vi hämtar din gran? Då måste du beställa 
hämtning senast 9 januari. Skicka ett mejl till info@nav.se 
eller ring vår Kundservice,  tel. 0380-517040.

Uppge namn, gatuadress och ort där du vill att vi hämtar 
granen. 

Som kund lämnar du din gran kostnadsfritt till oss. Granar 
från kunder i Nässjö, Bodafors och Forserum hämtas under 
19 till 21 januari. Boende på övriga platser i kommunen 
ställer ut granen vid tomtgränsen och kärlet, så tas den 
med i vanliga sopbilen under vecka 3 eller 4. Kom ihåg att 
beställa hämtning!

Granen ska vara ”naken och avklädd”, inget pynt, ingen 
plast eller liknande kvar, eftersom den ska komposteras 
(gäller Nässjö, Bodafors och Forserum). Övriga granar 
bränns med hushållsavfallet och blir klimatsmart fjärrvärme 
för Eksjöborna.   

Bor du i stán
och vill bli av med din gran?
När julen är slut
och granen åker ut
ring då NAV och säg till - 
så tar vi granen om du vill


