
Hemlagat är bäst

Med el från kraftvärme-

verket i Nässjö blir både 

maten och elen hemlagad

Vi genomförde i början av april en 
kundträff med fjärrvärme och energi 
i fokus!

Vad händer inom NAV? Våra kun-
der träffade flera av oss som jobbar 
med fjärrvärme och energi och fick 
aktuell information. Många tog 

vara på möjligheten att ställa frågor, 
vilket gav flera intressanta diskus-
sioner. 

Thomas Lundström på Bixia fanns 
på plats för att prata en stund om el 
och elavtal. 

Fjärrvärmeträff
...med energifokus

information för företagskunder och fastighetsägare   |  nr 1 2014

>>Resultat 2013...

nytt från

Var ska jag slänga mitt cykeldäck 
någonstans? Tycker du att det är 
svårt ibland att veta i vilken con-
tainer du ska slänga ditt avfall? 

Vi har tagit fram en webbappli-
kation som du kan ”ladda ner” 
till din smartphone eller surf-
platta. 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.

Avfall,  
sopor, skräp…

AT&T

AT&T

Nyhet!
Sortera snabbt och 

smidigt med vår 

nya e-tjänst!



Resultat 2013...
Service, välbesökt hemsida och  
”nya Boda”

År 2013 har på många sätt varit 
mycket framgångsrikt. Vår hemsida 
blir bara mer och mer välbesökt, 
våra så kallade E-tjänster; e-faktura, 
SMS-påminnelse för sophämtning 
och inrapportering av vattenmätare 
via ”Dina sidor” på vår hemsida, blir 
allt mer populära. Vår kundkommu-
nikation uppskattas och Kundservice 
liksom våra övriga verksamheter får 
mycket goda omdömen när det gäller 
service till kund. 

Det som kanske märks mest för våra 
kunder är vår nya återvinningscentral 
på Boda som invigdes kring midsom-
mar. Mycket resurser har lagts på 
skyltning, besöksmiljö, bemötande och 
information för en positiv upplevelse 
för kunderna.  

Långsiktiga miljömål ger avtryck

Miljöarbetet utvecklas fortsatt positivt 
och vi följer våra miljömål långsiktigt. 
Vi förbättrar och förfinar våra rutiner 
för avfallshantering, kemikaliehante-
ring, nödlägesberedskap och lagefter-
levnad; allt för att minska vår egen 
miljöpåverkan.

Sedan flera år jobbar vi med att minska 
koldioxidutsläpp från egna transporter. 
Successivt byter vi ut fordon till nya 
med fossilfria drivmedel. Vi fortsät-
ter att minska utsläppen av koldioxid. 

2013 visar en minskning med drygt 46 
ton till 454 ton jämfört med föregå-
ende år. 

Vi har också jobbat med att minska vår 
elförbrukning. NAVs totala elför-
brukning visar under 2013 en mindre 
ökning jämfört med 2012. Den mycket 
kalla inledningen på året gjorde att 
värmeproduktionen förbrukade mer 
el än föregående år, medan den milda 
avslutningen ledde till lägre förbruk-
ning. 

Sedan flera år är våra ledord Miljö och 
Service och vi är nu ännu en god bit på 
väg i vårt viktiga miljöarbete och med 
att förbättra vår service till kund. Re-
sultaten sporrar oss att bli ännu bättre.

 
Effektiviseringar och förnyelse

Vi har fortsatt att jobba med effektivi-
seringar av arbetsuppgifter samtidigt 
som vi utvecklar och förnyar våra 
anläggningar. 

Det nya vattenverket  i Bodafors är 
under uppbyggnad och beräknas tas 
i drift hösten 2014. Under året har 
förnyelsen av 1000 m vatten- och lika 
mycket avloppsledningar med god 
marginal överträffats. Totalt förnyades 

3575 m. Fjärrvärmeverksamheten har 
också utvecklats väl.

- Våra medarbetare gör ett storartat 
jobb, vilket starkt bidrar inte bara till 
det ekonomiskt goda resultatet utan 
även positiva resultat för våra viktiga 
verksamhetsmål, säger VD Greger 
Phalén.

Våra personalmål, varav frisknärvaro 
är ett, visar fortsatt mycket gott resul-
tat vilket vi både är tacksamma och 
glada för. Vår målsättning är att ha en 
aktiv personalpolitik med friskvårds-
insatser, kompetens- och ledarskaps-
utveckling samt att vi även ska ge 
möjligheter för medarbetare att göra 
en intern karriär. 

Vi har under året arbetat med att 
utveckla vår effektivitet och kost-
nadsmedvetenhet för att så långt som 
möjligt hålla tillbaka kostnads- och 
prisutveckling. Detta kan vi se i ”Nils 
Holgersson-undersökningen” som görs 
en gång om året, där våra levererade 
samhällsnyttigheter prisjämförs med 
motsvarande verksamheter runt om i 
landet. Här kan vi med glädje konsta-
tera att vi ligger 
bra till jämfört 
med andra, och 
för tredje året 
i rad stärkt vår 
ställning. Detta 
till nytta för 
våra kunder!



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

Under våren kollar vi lite extra att 
kunder med Klimatsmart använ-
der kärlen på rätt sätt. Brännbart 
avfall ska hamna i det gröna kärlet 
och i det grå kärlet lägger du allt 
matavfall. Upprepade felsorteringar 
kan innebära att vi ändrar abonne-
manget. 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!

Sorterar du rätt?

Under 2013 har vi minskat utsläppen av fossil koldioxid på våra pannor 
vid kraftvärmeverket i Nässjö, från 2348 ton till 1011 ton, en minskning 
med över 1300 ton koldioxid. Detta innebär också 65 000 kr mindre i 
kostnader för utsläppsrätter.

Under 2013 har vi tack vare bättre drift och vårt nya SNCR-system minskat 
utsläppen av kväveoxid (NOx) från 33 000 ton till 23 000 ton, en minskning med 
10 000 ton och därmed  500 000 kr lägre NOx-avgifter. Dock har vi en ökad kost-
nad för ammoniak med 200 000 kr, denna balanseras av en minskad kostnad för 
lut med samma peng. Nettobesparingen blir därför minst 500 000 kr.

Vårt miljöarbete leder  
till minskat utsläpp

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!  

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. 

Foto: Peter Cederling

Foto: Peter Cederling

Foto: Martin Botvidsson
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Avsändare/returadress:
Nässjö Affärsverk AB, Tullgatan 2, 571 80 Nässjö

Visste du att Nässjö Affärsverk (NAV) är ett av  
tio kommunägda bolag som gemensamt äger  
elhandelsbolaget Bixia?

Delägarskapet ger en gemensam styrka som gör att vi på Bixia kan handla 
med stora volymer och skapa förutsättningarna för ett attraktivt elpris. 
Tillsammans med oss tjänar ni tid och pengar – och gör en verklig insats  
för miljön. Bixia är nämligen det elhandelsbolag i Norden som köper in  
mest närproducerad el från förnybara energikällor och vi arbetar aktivt  
med omställningen till ett hållbart samhälle.

Thomas Lundström
Telefon 0380 – 51 71 87 
Mobil 0705 – 09 45 34 
thomas.lundstrom@bixia.se

Bixia tar vara på den lokala kraften

Vill du boka ett möte redan nu är  
du välkommen att höra av dig!


