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Grusupptagning

”Var ska jag slänga mitt cykeldäck någonstans?” Tycker du att det är svårt 
ibland att veta i vilken container du ska slänga ditt avfall? Vi har tagit fram en 
webbapplikation som du kan ”ladda ner” till din smartphone eller surfplatta. 
Skriv i vad du ska slänga, t ex cykeldäck, tryck på ”sök” så får du information 
”Brännbart”. Du kan också söka på kategorier och få information den vägen. 
Information om öppettider på Boda Återvinningscentral finns här också. 

För att ”ladda ner” vår nya applikation, gå in på vår hemsida www.nav.se.

Bodafors nya  
vattenverkAvfall, sopor, 

skräp…  
Sortera snabbt och smidigt med vår 
nya e-tjänst för sopsortering.
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Sortera snabbt och 

smidigt med vår 

nya e-tjänst!

Uppförandet av det nya vattenverket 
vid Vareviksbadet går hittills enligt 
plan. Tack vare den milda vintern har 
vi kunnat gjuta och utföra olika arbets-
moment mitt i vintern. Nu är de flesta 
större tankar och filter på plats, och 
även taket. Under april månad kommer 
vattenreningsutrustningen att installe-
ras. Det nya verket beräknas vara klart 
under hösten 2014. Projektet fortlöper!

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 kommer 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 hemsidan om grusupptag-
ningen och se vårt schema.



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

I de områden vi har infört Klimat- 
smart måste alla vara extra uppmärk-
samma på ändrade hämtningsdagar. 
Står inte kärlen vid tomtgränsen, 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 nu förändringar 

Vecka 16 - Påsk 
Ställ fram kärl en dag tidigare från 
och med måndagen

Vecka 17 
Vi börjar hämta avfall från tisdagen, 
ställ fram som vanligt från tisdag 
morgon

Vecka 18 - Valborg och 1 maj 
Under vecka 18 ställ fram kärl en dag 
tidigare än vanligt, gäller dig som 
har hämtning tisdag-torsdag. Ingen 
hämtning torsdag den 1 maj. Fredag, 
hämtning som vanligt.

Vecka 22 Kristihimmelfärdshelgen  
Under vecka 22 ställ fram kärl en dag 
tidigare än vanligt, gäller dig som 
har hämtning tisdag-torsdag. Ingen 
hämtning torsdag den 29 maj. Fredag, 
hämtning som vanligt.

Inför varje helgdag kan du också läsa 
på vår hemsida om hur sophämt-
ningen förändras. En annons som 
påminner brukar också finnas med i 
Smålands Dagblad. 

Härliga vårveckor med extra helgdagar

E-faktura och autogiro – något för dig?   
Vill du på ett enkelt sätt vara med och 
värna om miljön? E-faktura innebär 
att du som privatperson kan få din fak-
tura presenterad i din Internetbank, 
istället för att få den i pappersform.

Betalning sker elektroniskt via Internet-
banken och du slipper att skriva in långa 
och krångliga OCR-nummer. Betal-
ningen kan förenklas genom Autogiro. 
Beloppet dras då automatiskt från ditt 
konto på förfallodagen.

Du anmäler dig till e-faktura via din 
Internetbank. Nässjö Affärsverk finns 
under kategorin ”Kommuner och/eller 
Energibolag” eller liknande beroende på 
vilken bank du har. 

Att betala räkningarna via Autogiro är 
enkelt, bekvämt och kostnadsfritt.

Du slipper dröjsmålsränta och påmin-
nelseavgifter, under förutsättning att 
det finns pengar på kontot. Räkningsbe-
loppet dras automatiskt från ditt konto 
på förfallodagen. 

Du förenklar din räkningshantering. 
Räkningen skickas till dig som vanligt ca 
3 veckor före förfallodagen och betal-
ningen framgår av ditt kontoutdrag.  

Ditt medgivande om Autogiro gäller 
tills vidare. Du kan när som helst åter-
kalla det och återgå till att betala dina 
räkningar själv. 

Hör av dig till Kundservice,  
tel. 0380-51 70 40 så hjälper vi dig!

Alla som tecknar sig för e-faktura till  
Nässjö Affärsverk via sin Internetbank 
får en trisslott. Gäller endast under 
vecka 17!

Teckna dig 

för e-faktura 

och få en 

trisslott!

Ta det lugnt – vi  
påminner via SMS!  
Tycker du det är krångligt att komma 
ihåg när kärlen ska ställas fram? Gör 
som många andra, registrera dig för 
gratis SMS-påminnelse. Läs mer på 
www.nav.se.

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



Biljettsläpp 
3 maj
www.nassjo.se/100

Jubileumskonsert
6 september i Stinsen Arena!
Det blir en exklusiv konsert med Sarah, Martin, Ellen, Mixemble m.fl. 
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Foto: Peter Cederling

Foto: Martin Botvidsson

Trädgårdsavfall – dags att 
göra fint ute efter vintern
Allt fler kunder väljer att beställa tjäns-
ten ”Trädgårdsavfall”. Då får man ett 
extra kärl med tre hjul som man lätt kan 
dra med på tomten och fylla med gre-
nar, kvistar, gräsklipp, löv och ogräs. 

Vi kommer och hämtar trädgårdsav-
fall 14-15 gånger per säsong enligt ett 
särskilt schema. Som kund ska du på 
hämtningsdagen dra ut ditt kärl till 

tomtgränsen där sopbilen stannar. 

Ni som redan har abonnemang för 
trädgårdsavfall kan börja använda era 
kärl. Schema för året skickas till alla 
kunder i mitten av april. Årets första 
hämtning sker den 24 - 25 april. Sista 
hämtningen görs i början av november. 

Läs mer på hemsidan!

Under 2013 har förnyelsearbetet för 
ledningsnäten inom VA gått mycket 
bra. Planen säger att vi ska förnya 
1 000 m vattenledningar och lika 
mycket ledningar för spill- och dag-
vatten varje år. 

Tack vare bra planering och kompetenta 
medarbetare förnyades totalt 3 575 me-
ter ledningar. Förnyelsen görs i samråd 
med Nässjö kommun. Vi kan då förnya 
i områden och gator där förändringar 

redan är planerade på grund av andra 
projekt.

Till exempel genomför VA, Elnät och 
Gata i gemensamt projekt, arbeten un-
der våren på Grindstugevägen, Espings-
gatan och gatorna där omkring.

Vi fortsätter att förnya i våra anlägg-
ningar med modern teknik och försöker 
så långt det går genomföra åtgärder för 
att spara energi. 

Förnyelse av vatten-  
och avloppsnäten

Årligen spolar svenskarna ner 
7 000 ton skräp i toaletten 

Många tänker att ”en liten 
tops gör ingen skillnad”... 
...men det är inget som bryts 
ned. Om alla tänker så blir det 
många ton tops att hantera.

Är du vänlig och vänder handtaget 
ut mot gatan för de kärl som ska töm-
mas? Våra medarbetare inom Ren-
hållning 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!  

Nya öppettider på Boda
Vi förbättrar för dig!

- 1 timma längre öppet på lördagar, 
nu fram till kl.14.00

- Lördagsöppet på Boda även under 
sommarveckorna

- Kvällsöppet på onsdagar till  
kl. 19.00 - året runt

Öppettider
Mån – tis 7.00 – 16.00

Ons 7.00 – 19.00

Tor – fre 7.00 – 16.00

Lör 9.00 – 14.00
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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.


