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Visste du att tvättvattnet innehåller bland annat däckpartiklar, 
olje- och bränslerester, vägmaterial  och giftiga tungmetaller? 
Inte något som vi vill släppa rakt ut i naturen…

Vad kan jag göra?

Tvätta helst din bil i en biltvätt. Om du tvättar bilen på garageuppfarten, 

gatan eller på andra hårda ytor, rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnar 

och vidare i dagvattensystemet för att till sist hamna i närmaste vattendrag, 

kanske i sjön där du brukar ta ditt sommardopp.

Ett annat alternativ är att använda ”gör det själv-hallar”. Använd miljömärkta 

produkter när du tvättar bilen, ett enkelt och bra sätt att hjälpa miljön!

I undantagsfall är ett alternativ att spola av bilen från lera, grus och damm på 

gräsmatta eller på grusplan. Låt i sådana fall inte vattnet rinna ner i dag-

vattenbrunnen.

Är det dags att tvätta  
bilen? Gör ett aktivt  
miljöval!   

>>

Lättare att hitta på 
vår webbplats!  
Under våren förbättrar vi vår webbplats. 
Vårt mål är att du lättare ska hitta den 
information du söker. Mer information 
kommer – så håll utkik på www.nav.se.

Nytt kundsystem  
under 2015 
 

Vi förnyar även vårt kundsystem under 
2015. Ett äldre omfattande system är vårt 
verktyg för att hålla koll på din förbruk-
ning, fakturor, adresser, kundanläggning-
ar och de tjänster du köper av oss. 
 
Under året kommer detta system att bytas 
ut till ett nytt modernt. Detta är ett väl-
digt stort projekt för oss som kommer ta 
mycket tid och kraft, inte minst från våra 
duktiga medarbetare på Kundservice.  
 
Vi ber dig att ha överseende med att vi 
under året kanske inte alltid kan erbjuda 
samma snabba service.

Teckna avtal, tävla och vinn en elcykel - läs mer på sid 4

Insamling av  
småelektronik  
och farligt avfall
Torsdagen den 21 maj finns vi på  Torget 
i Nässjö och samlar in småelektronik 
samt farligt avfall. Ta med det du har 
liggande hemma och besök oss! Exempel 
på småelektronik: Saker som har sladd 
eller batteri, t ex klockor, mobiltelefoner, 
leksaker, hårfönar, elvispar med mera.

Den 21 maj  

samlar vi in  

småelektronik 

och farligt avfall!



Efter vintermånaderna väntar många sköna, härliga 
vårhelger med långledighet. Som alltid förändras 
sophämtningen de veckor som har extra helgdagar. Vi 
arbetar inte s. k. ”röda dagar”, vilket innebär föränd-
ringar för sophämtningen.

Har du valt Klimatsmart ber vi dig vara extra uppmärksam 
på ändrade hämtningsdagar. Står inte kärlen vid tomt-
gränsen, så går vi inte in och hämtar kärlen på tomten och 
soporna blir inte tömda, något som ibland kan väcka en del 
förtret. Är du bortrest? Tala med dina grannar och bekanta 
och hjälps åt på en gata eller i ett område med att komma 
ihåg att ställa fram kärlen.  

Följande veckor sker förändringar: 
 

Påsk

Vecka 14 De som har ordinarie hämtning tisdag-fredag får 
hämtning en dag tidigare. Ingen sophämtning under lång-
fredagen.

Vecka 15 Ingen sophämtning måndag, hämtning blir tisdag 
istället. Övriga ställer fram kärl som vanligt men vi kan 
komma senare under tisdag och onsdag.

Valborg och 1 maj  

Vecka 18 Ställ fram kärl en dag tidigare än vanligt. Gäller 
dig som har hämtning tisdag-fredag. Ingen hämtning fredag 
den 1 maj. 

 

Kristihimmelfärdshelgen 

Vecka 20 Ställ fram kärl en dag tidigare än vanligt. Gäller 
dig som har hämtning tisdag-torsdag. Ingen hämtning tors-
dag den 14 maj. Fredag, hämtning som vanligt.

Midsommar den 19-21 juni 

Vecka 25 Ställ fram kärl en dag tidigare under hela veckan, 
gäller dig som har hämtning tisdag-fredag. Vi hämtar inga 
sopor på midsommarafton, fredagen den 19 juni.

Inför varje helgdag kan du också läsa på vår webbplats om 
hur sophämtningen förändras. 

Härliga vårveckor med 
extra helgdagar

Öppettider

Mån – tis kl. 7 – 16

Ons kl. 7 – 19

Tor – fre kl. 7 – 16

Lör kl. 9 – 14

• Öppet på lördagar fram till kl. 14 

• Kvällsöppet onsdagar till kl. 19   
 året runt

Öppettider för Boda

Tack för att du respekterar våra stängningstider!

Ta det lugnt – vi  

påminner via SMS! 
Tycker du det är krångligt att 

komma ihåg när kärlen ska stäl-

las fram? Gör som många andra, 

registrera dig för gratis SMS-

påminnelse. Det har drygt 1520 

av våra kunder redan gjort! För dig 

med sophämtning varannan vecka.

For dig med sophamtning 

varannan vecka!



Trädgårdsavfall –  
dags att göra fint ute efter vintern 
 
Allt fler kunder väljer att beställa tjänsten ”Trädgårdsavfall”. Då får du ett ex-
tra kärl med tre hjul som du lätt kan dra med på tomten och fylla med grenar, 
kvistar, gräsklipp, löv och ogräs. Vi kommer och hämtar trädgårdsavfall 14-15 
gånger per säsong enligt ett särskilt schema. Som kund ska du på hämtnings-
dagen dra ut ditt kärl till tomtgränsen där sopbilen stannar.  
 
Du som har abonnemang för trädgårdsavfall kan nu börja använda ditt kärl. 
Årets första hämtning sker den 22-24 april. Se när vi kommer i NAV-kalen-
dern. Sista hämtningen görs i början av november.   

Läs mer på www.nav.se/tradgard.

Höjda priser för 
tömning av  
enskilda avlopps-
anläggningar

Priserna för tömning av enskilda 
avloppsanläggningar höjs från  
1 mars 2015.

Till följd av ökade kostnader för 
tömning av enskilda avloppsanlägg-
ningar har fullmäktige i Nässjö kom-
mun fastställt en ny taxa. Priserna, 
som inte har förändrats sedan 2009, 
höjs med 5% och prishöjningen trä-
der i kraft från 1 mars 2015. För ett 
hushåll med normalstor tank inne-
bär detta en höjning på i genomsnitt 
50 kr per tömningstillfälle. 

Besök gärna www.nav.se. Du hittar 
den kompletta prislistan under  
> Renhållning > Priser renhållning. 
Under Slamsugning kan du också 
läsa mer om reglerna och tips och 
råd till dig som har enskild avlopps-
anläggning.

Grusupptagning 

Årets grusupptagning inleds så snart 
snön har försvunnit och det börjar 
torka upp på våra gator. Som alltid 
är det två arbetslag som arbetar med 
detta. Ett gäng kör i Nässjö tätort 
och det andra gänget tar upp grus 
och vinterskräp i alla yttertätorter 
enligt ett rullande schema. Fick du 
bort gruset tidigt förra året, så kom-
mer vi kanske lite senare till dig i 
år. Just grusupptagningen är en av 
de processer som vi försöker snabba 
upp och effektivisera. Vi vet att våra 
kunder vill ha bort gruset så fort 
som möjligt när vårsolen kommer 
fram, men tänk på att det är många 
mil gator som ska göras fina efter 
vintern!

Läs mer på www.nav.se om grusupp-
tagningen och se vårt schema.

Är du vänlig och vänder handtaget ut 
mot gatan på de kärl som ska tömmas? 
Våra medarbetare inom Renhållning är 
tacksamma för varje kund som vänder 
handtaget på kärlen ut mot gatan. Det 
förenklar arbetet med att tömma kärlen 
avsevärt och sparar värk i axlar och 
handleder. Förra året drog vi fram kärl 
350.000 gånger till våra sopbilar för 
tömning.

Tack!  

Sorterar du rätt? 
 
Brännbart avfall lägger du  i det gröna 
kärlet och i det grå kärlet lägger du 
allt matavfall. Under våren kollar vi 
lite extra att kunder med Klimatsmart 
använder kärlen på rätt sätt. Att sortera 
ut matavfallet är en viktig miljöinsats, 
matavfallet blir till prima fordonsgas 
som vi kör flera sopbilar på. Upprepade 
felsorteringar kan innebära att vi ändrar 
abonnemanget.  
 
Sorterar du rätt – så tar vi hand om 
resten!

Var ska jag slänga  
barnens gamla pulka?

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!



nässjö affärsverk ab  | elnät • fjärrvärme • vatten & avlopp • renhållning • gata & park

 571 80 Nässjö [Tullgatan 2] •   Tel. 0380-51 70 00 • www.nav.se • info@nav.se

w
w

w
.fem

punkter.se 15-03

Elavtal Bixia
Välj några av våra övriga avtals-
former. För dig som har annan 
leverantör idag. Läs mer på 
www.bixia.se

Elavtal Bixia Nära
Köp hemlagad el från Nässjö. 
Läs mer på www.bixia.se 

3 X VINSTCHANS
2 X VINSTCHANS

Teckna något av följande
• Fjärrvärmeanslutning
• Serviceavtal för fjärrvärme
• Elanslutning

• Anslutning till vatten & avlopp
• Klimatsmart abonnemang
• Kärl för trädgårdsavfall

Läs mer på www.nav.se

Teckna avtal för någon av våra tjänster och var med i utlottningen av fina priser. Gäller någon 
form av avtal före den 30 mars 2015.

1 X VINSTCHANS

KAMPANJERBJUDANDE
Teckna avtal, tävla & vinn en elcykel

För att vara med 
i utlottningen 
måste du teckna elavtal 
med oss på telefon, eller 
lämna ditt avtal till oss på 
kontoret i Nässjö.  
Tel 0380 - 51 70 40.

VÄRDE 

9 595kr
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