
Efter en härlig sommar går vi nu mot 
mörkare tider. Då är det viktigt att 
gångbanor, trottoarer och vägar är 
trafiksäkra, för allas skull. 

Växter eller annat får inte hindra sikten 
eller göra det svårt att komma fram. 
Gångtrafikanter ska utan problem 
kunna gå på trottoaren utan att häckar 

och annan växtlighet är i vägen.

Tillsammans med dig som fastighets
ägare arbetar vi för att trafikmiljön i 

ditt bostadsområde ska vara säker och 
trygg för alla. När det kommer till träd, 
häckar och buskar är det viktigt att se 
till så de inte växer ut i gång, cykel  
eller körbana eller att de inte skymmer 
belysning, vägskyltar och trafiksignaler.

Om du har växtlighet som sträcker sig 
över gata, gång eller cykelbana ska du 
se till att det finns en fri höjd på minst 
3,0 meter, oavsett årstid. Tänk på att 
regn och blöt snö tynger ner växtlig
heten.

Fri sikt - ett  
gemensamt ansvar
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>>Prisändringar inför 2015

nytt från

Har du ännu inte upplevt hur 
bra det är med fjärrvärme från 
NAV? Kontakta oss så besöker vi 
dig och diskuterar fram en bra 
 lösning för dig och din fastighet. 
Vi tar fram en priskalkyl för inves-
teringen, framtida driftkostnader 
och en tidplan för arbetet.

Tryggt. Bekvämt. 
Leveranssäkert. 
Miljövänligt.  
Lokalt. Prisvärt. 

Håkan Halming tel. 0380-517015 
Ninve Khoshaba tel. 0380-517033

Bild?



Prisförändringar inför 2015
I början av oktober fastställde styrelsen 
för NAV priserna för nästa år. De nya 
priserna börjar som vanligt att gälla från 
den 1 januari.

Fjärrvärmepriserna kommer inte att 
förändras inför kommande år, utan ligger 
kvar på 2014 års nivå. Bränslepriserna, 
som påverkar prisutvecklingen i hög 
grad, är inför kommande eldningssäsong 
stabila. Detsamma gäller räntekostna
derna, som under tidigare år varit ett 
orosmoment inom den högt belånade 
värmeverksamheten. Ekonomin är fort
satt stark, även efter flera år med omfat
tande investeringar utan nyupplåning i 
verksamheten. Effektiviseringar, bland 
annat genom en minimal inblandning 
av olja i bränslemixen och ett färre antal 
oplanerade driftstopp i verksamheten, gör 
att vi kan behålla priserna oförändrade.

Brukningsavgiften inom Vatten och Av
lopp höjs med 4%, varav merparten kom
mer att fonderas för en framtida reserv
vattentäkt. Frågan om reservvatten till 
Nässjö stad utreds vidare, då ännu ingen 
självklar lösning finns för att under en 
längre tid klara reservvattenförsörjning 
till kommunens huvudort. Våra lednings
nät är till åren komna. Förnyelse kom
mer att fortsätta enligt den fastställda 
förnyelseplanen med oförminskad styrka 
i såväl Nässjö som övriga tätorter. Vi har 
också ett stort behov av att reinvestera 
och automatisera i många av de 14 vat
tenverken och 9 reningsverken.

Kostnaderna för nya anslutningar höjs 
med 25%, som ett led i den av kommun
fullmäktige beslutade VAplanen där det 
framgår att anslutningsavgifter fullt ut 
ska finansiera nya anslutningar. Så är inte 
fallet idag varför en kraftig justering görs. 

Inom Elnät höjs avgifterna med 2%  för 
att kompensera för prisökningar, bland 
annat för ökade kostnader för överlig
gande nät, d v s kostnader för att över
föra elen till vårt lokala nät i Nässjö stad. 
Stamnätet i Sverige förnyas med ökande 
kostnader som följd för elnätskunder i 
hela landet.

Renhållningsavgifterna för hämtning 
av hushållsavfall förändras inte. Däre
mot kommer behandlingsavgifterna för 
verksamhetsavfall att höjas för företags
kunderna. Ny prislista kommer att pre
senteras på vår hemsida innan årsskiftet. 
Det är ökande kostnader inom återvin
ningsindustrin som är anledning till 
prishöjningar.

Även priserna för tömning av enskilda 
avloppsanläggningar behöver höjas till 
följd av ökade kostnader. Priserna, som 
inte har förändrats sedan 2009, höjs med 
5%, och är planerade att träda i kraft 
2015-03-01 under förutsättning att de 
slutgiltigt fastställs av kommunfullmäk
tige.

7,7 Mkr håller på att återbetalas till 
renhållningskunderna till följd av lägre 
avslutningskostnad för deponin på Boda 

Avfallsanläggning. Återbetalningen, 
vilken genomförs genom en temporär 
sänkning av den fasta avgiften, kommer 
att pågå fram till utgången av juli 2015.

Prisökningarna innebär följande för en 
normalvilla*:

 Ungefärlig  
ökning

Fjärrvärme -

Elöverföring med elupp
värmning och hushållsel

10 kr/mån

Elöverföring för enbart 
hushållsel

4 kr/mån

Vatten & Avlopp 20 kr/mån

Renhållning -

Ökad kostnad för årlig 
tömning av normalstor 
enskild avloppsanläggning

50 kr/år

- Det är glädjande att vi inom flera verksamheter kan behålla tidigare års prisnivåer. 
Trots nästintill obefintlig inflationstakt i landet så noterar vi kostnadsökningar inom 
vissa områden. Lönekostnader ökar och vi ser även ökande kostnader för exempelvis 
IT, när vi inför moderna lösningar för att öka driftsäkerhet, tillgänglighet och service. 
Medarbetare inom NAV jobbar dock medvetet och långsiktigt för att ständigt förbättra 
NAVs miljöprestanda och service samtidigt som vi ska sträva mot att bli effektivare.

VD Greger Phalén  

*Vi har utgått från en villa som förbrukar  
20 000 kWh/år för uppvärmning, 5 000 kWh 

hushållsel samt ca 150 m3 vatten. 

Förändrade priser för vatten & avlopp 
samt elöverföring träder i kraft 2015-
01-01. Förändrade priser för tömning av 
enskilda avloppsanläggningar träder i 
kraft 2015-03-01 under förutsättning att 
kommunfullmäktige fastställer höjningen.



Prisförändringar inför 2015

Nya vattenverket i Bodafors i drift  
Det omfattande projektet med att bygga nytt vattenverk i Bodafors har nu 
slutförts. Från början av september har vi producerat dricksvatten från det 
nya verket. Första driftveckan gick mycket bra och vi kunde påbörja  
nedmontering och rivning av det gamla verket enligt plan.

”Med ett nytt vattenverk i 
Bodafors löser vi bekymmer 
med ett överdimensionerat 
äldre verk med gammal 
 reningsteknik och stor energi-
åtgång. Samtidigt får Bodafors 
en säker framtida lösning 
för dricksvatten, som är vårt 
viktigaste livsmedel.”

Patrik Cantby, VA-chef

Med miljön i 
fokus
För NAV är fokus på miljön en 
självklarhet. 

Varje år gör vi stora investeringar, 
främst inom vatten och avlopp 
samt fjärrvärme. Miljövänlig vär
meproduktion, fler anslutningar 
till våra fjärrvärmenät samt ett 
omfattande förnyelsearbete på 
vårt VAledningsnät ger en för 
oss alla bättre miljö. På uppdrag 
av Nässjö kommun sker också 
utbyggnad och förnyelse i våra tät
orter av gator och gatubelysning.

Pågående arbeten nu och framåt
Nässjö
• Ombyggnad av gata mellan Norråsagatan och Hembygdsgatan 

 hösten 2014.

• Byte av VAledningar på Queckfeldtsgatan hösten 2014.

• Byte av VAledningar och ombyggnad av gata på del av  
 Sjögärdsgatan hösten 2014.

• Relining (förstärkning ) av VAledningar på  
 Brinellgatan hösten 2014.

• Ett antal anslutningar av fjärrvärme till befintligt nät i Nässjö tätort, bl a  
 Tredje huset på ”gamla bryggeritomten”. De andra två anslöts tidigare   
 under året.

Solberga
• Byte av VAledningar och serviser på Stenborgsvägen. I samband    
 med detta även upprustning av vägen med asfaltering. Sen sommar/   
 hösten 2014.

Bodafors
• Rivning av gammalt verk och återställning av mark.

Snö och ishalka 
vid sophämt-
ningen     
Tänk på att skotta och grusa fram 
till platsen där dina sopkärl står för 
tömning. 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.
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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!

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
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Mobil 0705 – 09 45 34 
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Bixia tar vara på den lokala kraften

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

Elen är alldeles för dyr?  

Du som kund och kommuninvånare i Nässjö är delägare i Bixia! NAV är ett av tio kommunägda bolag som 
gemensamt äger Bixia. Vi tror tillsammans på den kraft som uppstår när många mindre aktörer samarbetar 
mot ett gemensamt mål.

Som Sveriges fjärde största elhandelsföretag samlar Bixia den lokala kraften och satsar på närproducerad, 
förnybar el från sol, vind och vatten. 

Bixias målsättning är att förstärka den lokala närvaron hos företagskunderna tillsammans med NAV. Vi ser 
mycket stora fördelar med att fördjupa samarbetet när det gäller vår gemensamma energimarknad.

Tillsammans med oss tjänar du tid och pengar! Med unik kompetens och lång erfarenhet hjälper jag dig att 
se över din förbrukning och ger dig offert och avtalsförslag på el från Bixia.

Välkommen att boka ett möte!      
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Thomas Lundström
Säljare Företag
Tel: 0380 - 51 71 87

Mobil: 070 - 509 45 34

Fax: 0380 - 51 70 02

thomas.lundstrom@bixia.se

Postadress: Bixia AB, 571 80 Nässjö

Besöksadress: Tullgatan 2, Nässjö

www.bixia.se


