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I strålande sommarväder städade sju idrottsföreningar centrum 
av Nässjö tätort efter Coverfestivalen. Mycket skräp samlades in 
under ett par timmar och det blev många säckar med inte minst 
brännbart avfall. Även metall, glas och pantflaskor samlades in.

Vi inom NAV ser insatsen som en framgång och vi vill framföra ett stort tack 

till deltagande föreningar, idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige och 

övriga samarbetspartners.

Lyckad stadsstädning 
efter Coverfestivalen 
med Städa Sverige  

>>

>>

Sköt om dina kärl  
i sommar!
Ha gärna kärlen i skugga, och knyt 
påsarna väl. Tänk extra på detta om du 
slänger aska eller kattsand, som lätt far 
runt när vi kommer och tömmer. 

Förslutna påsar för matavfall luktar 
mindre. Vik försiktigt papperspåsarna 
för matavfallet så att de håller så tätt 
det går. Skölj av rester från skaldjur och 
använd gärna lite extra papper, vira in 
det som riskerar att börja lukta.

Rengör dina kärl ofta. Insatssäckarna är 
en extra barriär för obehaglig lukt. Du 
kan hämta både insatssäckar och påsar 
på NAV, Boda eller medborgarkontoren. 
Små påsar finns att hämta på fler  
ställen, läs mer på www.nav.se

Och du! TACK för att du är en  

Klimatsmart kund - ditt matavfall 

blir fin fordonsgas till våra sopbilar!

VÄLJ E-FAKTURA!

Enkelt och miljö-

vänligt alternativ!

Anmäl via din  

Internetbank



Öppettider

Mån – tis 7.00 – 16.00

Ons 7.00 – 19.00

Tor – fre 7.00 – 16.00

Lör 9.00 – 14.00

• En timme längre öppet på lördagar, till kl. 14.  

 Även under sommarveckorna!

• Kvällsöppet på onsdagar till kl. 19. Även under  

 sommarveckorna!

Boda är öppet i sommar!

Vårt arrangemang inleddes den 25 maj 
kl 9.00, då föreningarna fick en presen-
tation av NAV, vårt miljöengagemang 
och varför vi har valt att arbeta med 
Städa Sverige. 

För NAV är Städa Sverige en klockren 
samarbetspartner. Städa Sverige är 
idrottens ideella miljöorganisation som 
i över tjugo år har engagerat ung-
domsidrotten i att städa olika delar av 
vår miljö. De ägs av 44 specialidrotts-
förbund och arbetar med renhållnings-
frågor, har bra miljötänk och vill sprida 
kunskap kring avfall och hur vi alla kan 
samverka för en bättre miljö. Allt det 
skräp vi människor slänger måste ju tas 

om hand på något vis. Inte minst det 
skräp som inte hamnar i papperskor-
gar, på återvinningsstationer eller på 
Boda Avfallsanläggning. 

Vi tilltalas av att ungdomar med en 
eller ett par timmars arbetsinsats kan 
bidra till sin föreningskassa. NAV 
sponsrar redan idag 15-20 föreningar. 
Med detta arrangemang kunde vi yt-
terligare bidra till att sprida kunskap 
om vårt miljöarbete, utvecklingen av 
bra ungdomsverksamhet och förenings-
livet i Nässjö kommun.

Projektledare Melinda Midemalm från 
Städa Sverige inledde med en miljöut-

bildning och förklarade hur projektet 
skulle genomföras och kl 10.00 gick vi 
ut i solen. 

Ungdomar och ledare försedda med 
säckar, tänger och handskar gav sig 
först ut i kringområdena kring centrum 
och Stadsparken, det vill säga vid 
sim- och sporthallen, tennishallen och 
Norråsaskolan med närliggande gator. 
Därefter fick föreningarna ett mindre 
område i centrum, där Coverfestivalen 
hållits på Stortorget. Där fanns större 
mängder skräp med fimpar, burkar, 
engångsartiklar och plastförpackningar. 
Ungdomarna gjorde en mycket fin 
insats.
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Projektledare Melinda Midemalm från Städa Sverige tillsammans med 
Elisabeth Marcusson NAV



Här kan du se din förbrukningssta-
tistik, vilka tjänster du köper av oss, 
ändra uppgifter som inte är korrekta 
och göra eventuella ändringar. Stäm-
mer stavning och siffror i ditt namn 
och din adress? Här kan du ändra 
själv så att det blir rätt. 

Vattenmätare läses av manuellt en 
gång per år, resten av året görs pre-
liminär beräkning av hur mycket du 
förväntas förbruka. Idag får du ett kort 
hem i brevlådan som påminner om att 
det är dags att titta till vattenmätaren 
i din fastighet, läsa av siffrorna och 
skicka in dessa till oss.

Vi önskar nu att fler kunder gör detta 
elektroniskt, d v s går in på ”Dina 
sidor” och rapporterar in sin förbruk-
ning. 

En del kunder gör detta redan, ibland 
oftare än en gång om året, för att vi 
ska fakturera så rätt förbrukning som 
möjligt. Kanske har dessa en oregel-

bunden förbrukning över året och vill 
helt enkelt betala för den mängd vat-
ten man verkligen har förbrukat. En 
annan fördel med tätare avläsningar är 
att fastighetsägare får mer koll på sin 
förbrukning. Kanske står någon toalett 
och smygläcker, vilket du då upptäcker 
så fort siffrorna inte stämmer och du 
kan åtgärda detta i tid.

Ta dig gärna en titt på din förbruk-
ning nästa gång du sitter en stund vid 
datorn. När det är dags att rapportera 
förbrukningen, så hoppas vi att du 
är bland de kunder som går in och 
registrerar detta elektroniskt! Har du 
registrerat din förbrukning två måna-
der innan det är dags för oss att skicka 
ut en påminnelse, så skickar vi inget 
avläsningskort till dig.

Avläsningar av el och fjärrvärme sker 
idag automatiskt med teknikens hjälp. 
Vi skickar fakturor till dig för det du 
har förbrukat, ofta en gång i månaden. 
Du kan också själv följa din exakta 
förbrukning via ”Dina sidor”.

”Anpassad” 
hemsida

Var ska jag slänga 
mitt cykeldäck? 

Ibland kan det vara svårt att veta i vil-
ken container jag ska slänga mitt avfall. 
”Ladda ner” vår webbapplikation från 
vår hemsida www.nav.se till din smart-
phone eller surfplatta, så får du hjälp!

Fler och fler använder internet, 
”webben”, för att söka efter infor-
mation. Numera är det inte bara via 
datorn, utan även via våra mobil-
telefoner och surfplattor. 

Hemsidor är oftast gjorda för 
datorer, och fungerar inte så bra i 
mobilen. NAV använder sedan en 
tid tillbaka en ny teknik som kallas 
för ”responsiv” design. Den gör att 
hemsidan automatiskt anpassar sig 
efter besökarens skärmupplösning. 
Informationen blir därmed mer 
tydlig och mer lättillgänglig när du 
använder din mobil eller surfplatta.

AT&T

Logga in på ”Dina 

sidor” med kund-

nummer och kod, 

som du hittar på 

din faktura.
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Rapportera din  
vatten förbrukning  
på ”Dina sidor”
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Vi skapar spänning 
på hemmaplan
Köp lokalt producerad el från 
kraftvärmeverket i Nässjö. 

Har du rätt elavtal? 
NAV är delägare i Bixia tillsammans med  
nio andra lokala energibolag.

Bixia är ett av de elbolag i Sverige som köper 
in mest närproducerad el från förnybara 
energikällor.

Vi är Bixias och NAVs kundservice.
Vilket avtal är bäst för dig? Prata med oss på 
tel. 0380-51 70 40.

Välj närproducerad grön el från 
ditt lokala elhandelsbolag

Dennis, Åsa, Eva, Eva och Ninve.


