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Har du koll på att ledningar är rätt kopplade och att rännor 
och brunnar är rensade? 

Under sommaren drabbas många kommuner av skyfall med 

översvämningar och skador som följd. För att skydda din fastighet och 

minska risken för översvämning är det viktigt att du har koll på att 

ledningar är rätt kopplade och att rännor, brunnar och annat är rensade, 

hela och fungerar. 

NAV har tagit fram information för att sprida kunskap om regelverk 

och tekniska lösningar för fastighetsägare. 

Ladda ner ”Information om dag- och dräneringsvatten” (pdf) från  

www.nav.se under Vatten och avlopp eller beställ från NAV kundservice,

tel. 0380 - 51 70 40 eller via info@nav.se.

Skyfall och 
översvämningar   

>>

Dags att betala 
miljöavgift igen 
 

Under perioden  
2014-01-01 - 2015-07-31 betalar 
 renhållningskunder ingen fast miljö-
avgift. Detta ersätter återbetalning 
av tidigare uttagen avgift för avslut-
ning av Boda deponi. 
 
Från 2015-08-01 betalar  
renhållningskunder återigen miljö- 
avgift, avgiften debiteras från och 
med augusti månad. 
 
Läs gärna mer på www.nav.se under 
Renhållning.

Sköt om dina kärl i sommar >>

Sophämtning 
vid midsommar 
och andra extra 
helgdagar
Ställ fram kärlet 1 dag tidigare än 
vanligt, så hämtar vi! 

Vill du veta mer? Besök www.nav.se.

Följ oss på 
Facebook  
Nu hittar du NAV  på Facebook. 
Sök på Nässjö Affärsverk AB och 
”Gilla” oss, så får du aktuell infor-
mation även den vägen. Här har du 
också möjlighet att ställa frågor och 
få svar.



- Öppet på lördagar till kl.14.  

 Även under sommarveckorna!

- Kvällsöppet på onsdagar till kl. 19.  

 Även under sommarveckorna!

Boda är öppet i sommar

Ha gärna kärlen i skugga, knyt 
påsarna väl. 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!

Sköt om dina kärl 
i sommar!  

Var ska jag slänga  
mitt cykeldäck?  

Vill du slippa åka till Boda med gräsklipp, ogräs & kvistar? 
 
Beställ vår tjänst ”Trädgårdsavfall”. Då får du ett extra kärl med tre hjul som du lätt kan dra med på tomten och fylla med 
gräsklipp, ogräs, kvistar och grenar. Vi kommer och hämtar trädgårdsavfall 14-15 gånger per säsong enligt ett särskilt sche-
ma. Som kund ska du på hämtningsdagen dra ut ditt kärl till tomtgränsen där sopbilen stannar. Läs mer under Renhållning/
Trädgårdsavfall på www.nav.se eller kontakta Kundservice tel. 0380 - 51 70 40.

”Ladda ner” vår webbapplikation från vår 
hemsida www.nav.se till din smartphone 
eller surfplatta, så får du hjälp. Enkelt och 
snabbt! 



Telefoner, batterier, färgrester - en 
del av de grejor som lämnades in till 
NAV när vi var på plats på torget 
i Nässjö den 21 maj för att ta emot 
småelektronik och farligt avfall. Vi 
delade även ut ”Miljötrattar”, ett 
enkelt sätt att källsortera använd 
matolja. Tillsammans med er kunder 
gjorde vi en insats för miljön vilket 
känns bra!

Dags att flytta?
Du vet väl att du senast 1-2 veckor före 
flytten (gärna tidigare) måste anmäla 
denna till oss på NAV? Det räcker 
inte att du anmäler flytten genom 
adressandring.se. Gör du rätt, så slipper 
du felaktiga fakturor som du inte ska 
ha. Läs gärna mer under ”Dags att 
flytta” på www.nav.se.

Är det dags att 
tvätta bilen?

Samprojekt 
Sjögärdsgatan 

Att tvätta bilen, och hur du tvättar 
bilen, är något som intresserar många.  
I senaste numret av Nytt från NAV 
skrev vi om att tvätta bilen med omsorg 
om miljön, och vi har fått synpunkter 
på detta – de flesta positiva. Vi vill 
passa på att åter påminna om att du 
genom enkla medel, på rätt plats och 
med rätt ”rengöringsmedel”, kan göra 
en insats för vår miljö!

Nu gör vi en stor renovering av  
Sjögärdsgatan mellan Espingsgatan 
och Ingsbergsgatan. NAV byter 
samtliga VA-ledningar och serviser 
i gatan, förnyar elledningar till 
fastigheterna i området och byter 
belysningsstolpar. Samtidigt erbjuds 
boende i området anslutning till 
fiber via Citynätet i Nässjö AB.  
Tekniska Serviceförvaltningen 
förnyar gatan med nya massor och 
asfalt.

Stora säckar? 
Har du ”Klimatsmart sopsortering” och 
behöver stora insatssäckar för ditt kärl? 
Tänk på att du behöver en talong att 
lämna till oss när du hämtar säckarna.

Talongen hittar du i NAVs kalender 
som du fick före jul i din brevlåda.
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Då har du sophämtning

Anläggningsadress: 

Vi hämtar hos dig / Din fastighet tillhör 

Hämtning av trädgårdsavfall (TGA)
Du som har tjänsten trädgårdsavfall tillhör

Se hämtningsdatum i kalendern under månaderna    
april - november.

Du som har hämtning varannan vecka eller tjänsten för 

trädgårdsavfall kan få kostnadsfri påminnelse via SMS. 

Läs mer på www.nav.se/sms.

Kupong för nya säckar till ditt kärl

Finns inte kundnummer och anläggningsnummer ifyllt, 

har du ännu inte valt Klimatsmart! Kontakta NAV 

Kundservice om du vill teckna avtal.

Kundnummer:   
Anläggningsnummer:  

Sophämtning landsbygd 2015

Hämtningsdagar

Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

41 2/1 28/1 24/2 18/3 13/4 6/5 29/5 17/6 8/7 27/7 13/8 4/9 28/9 26/10 18/11 10/12

42 7/1 29/1 25/2 19/3 14/4 8/5 1/6 22/6 9/7 28/7 14/8 7/9 29/9 27/10 20/11 11/12

43 8/1 30/1 26/2 23/3 15/4 11/5 2/6 23/6 10/7 29/7 17/8 8/9 30/9 28/10 23/11 14/12

44 9/1 2/2 2/3 24/3 16/4 12/5 3/6 24/6 13/7 30/7 18/8 9/9 1/10 30/10 24/11 15/12

45 12/1 3/2 3/3 25/3 17/4 13/5 4/6 25/6 14/7 31/7 19/8 10/9 2/10 2/11 25/11 16/12

46 13/1 4/2 4/3 26/3 20/4 18/5 5/6 26/6 15/7 3/8 20/8 11/9 5/10 3/11 27/11 17/12

47 14/1 5/2 5/3 30/3 21/4 19/5 8/6 29/6 16/7 4/8 21/8 14/9 6/10 4/11 30/11 18/12

48 15/1 6/2 9/3 31/3 27/4 20/5 9/6 30/6 17/7 5/8 24/8 15/9 12/10 9/11 1/12 21/12

49 16/1 16/2 10/3 1/4 28/4 22/5 10/6 1/7 20/7 6/8 25/8 16/9 13/10 10/11 2/12 22/12

50 22/1 17/2 11/3 2/4 29/4 25/5 11/6 2/7 21/7 7/8 31/8 17/9 14/10 11/11 4/12 23/12

51 23/1 18/2 12/3 7/4 30/4 26/5 12/6 3/7 22/7 10/8 1/9 18/9 16/10 13/11 7/12 28/12

52 26/1 19/2 16/3 8/4 4/5 27/5 15/6 6/7 23/7 11/8 2/9 21/9 19/10 16/11 8/12 29/12

53 27/1 23/2 17/3 10/4 5/5 28/5 16/6 7/7 24/7 12/8 3/9 22/9 20/10 17/11 9/12 30/12

Dina personliga 

uppgifter. Klipp 

ut när du behöver 

hämta nya säckar.
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Få tid över till  
annat?
Betala våra fakturor med autogiro 
eller e-faktura! 

För mer information se www.nav.se 
eller hör av dig till Kundservice 
tel. 0380  - 51 70 40.

 

Höststäda och 
återvinn på din 
ort   

Till hösten är det dags igen för 
”höststädning” i flera yttertätorter. 
I år finns vi på plats i:
Forserum den 3 - 5/9 
Malmbäck den 10 - 12/9 
Bodafors den 17 - 19/9 
Anneberg den 24 - 26/9 
För mer information se  
www.nav.se under Renhållning.

Lyckad insats för miljön! 



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

”Var ska jag slänga mitt cykeldäck någon-

stans?” 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 infor-

mation ”Brännbart”. Du kan också söka på 

kategorier och få information den vägen. 

Information om öppettider på Boda Återvin-

ningscentral finns här också. För att ”ladda ner” vår nya applikation, gå in 

på vår hemsida www.nav.se.

www.nav.se/sortera
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Valet är dittVarje dag kan du göra val som är bra för miljön – du kan återanvända eller återvinna. Du kan också välja klimatsmart 

sopsortering. Du får två kärl, ett för vanliga sopor och ett för matavfall. Matresterna blir till fordonsbränsle (gas) eller 

till biogödsel på åkrarna. 
Avfall - problem och tillgång?!
Avfallet kan vara både ett problem och en tillgång. Alla farliga ämnen som finns i de produkter vi köper, finns också i 

avfallet vi lämnar efter oss. Om avfallet inte tas omhand på ett riktigt sätt kan det skada både människor och miljön. 

Men det mesta av de värdefulla ämnen som finns i det vi köper, de finns också i avfallet. Därför återvinns mycket av 

vårt avfall, antingen som material, som näring eller som energi. Avfall kan alltså även ses som en viktig resurs!   

Första steget - minska mängden avfall!

Avfallstrappan visar i vilken ordning vi bör hantera vårt avfall. Sverige har antagit EU:s avfallstrappa som är en hjälp 

för oss att nå våra och hela Sveriges miljömål.

Deponering I sista hand måste avfallet deponeras på en avfallstipp. Det är det sämsta alternativet.

Minimiera  mängden avfallI första hand bör vi se till att det skapas så lite avfall som möjligt, t ex vid konsumtion.
ÅteranvändningAvfall ska så långt som möjligt återanvändas till exempel genom att sälja gamla saker eller skänka till second hand-buti-ker. Även pant-flaskor av glas är exempel på återan-vändning.

ÅtervinningNär det inte går att återanvända avfallet ska vi återvinna det. Att återvinna för-packningar och tidningar sparar stora resurser.  Vårt matavfall blir till fordonsbränsle och biogödsel på åkrarna.

EnergiutvinningDet avfall som inte kan återvinnas kan bli energi. Det du lägger i bränn-bart avfall kan bli en resurs för till exempel kraftvär-meverk.

AVFALLS- TRAPPANLOPPIS

Sten & betong
Toalettstol Handfat Klinker

Dricksglas Grus & sten Lera & keramik 
Säckar ska 
tömmas

Tur & returSorteringsguide Boda avfallsanläggning

Nyhet!
Sortera snabbt och 

smidigt med vår 
nya e-tjänst!
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ODR Samhällsinformation

Projektet med att ansluta tomter i Gisshult till kommunalt VA påbörjades i höstas, och 
projekteringsarbetet pågår nu av både överföringsledning mellan Nässjö och Gisshult, och 
av ledningarna i själva området. Samråd har skett med Länsstyrelsen som lämnat sitt till-
stånd, dock med en del begränsningar gällande fornminnen och betesmark.

Överföringsledningens sträckning kommer att bli ungefär utefter gamla Eksjövägen. I 
själva Gisshultsområdet har utstakning skett och kartor har skickats ut till samtliga stug-
ägare för att få in önskemål om förbindelsepunkt och pumpplacering.

Två informationsmöten har hållits med berörda stugägare där information har lämnats om 
bl a ledningssträckningar, pumpar och vattenmätare. Om projekteringen följer tidsplanen 
beräknas grävarbetet starta i september och hålla på till april, d v s vi planerar att vara i 
området när så lite folk som möjligt rör sig där.

VA i Gisshult

Tur & Retur  

Dags för en ”tripp” till Boda avfalls-
anläggning? Håll utkik efter vår nya 
sorteringsguide där vi visar hur du 
packar ditt skräp smartast i kärran eller 
bilen. Och förkortar din restid!

Sortera snabbt och smidigt med  

vår nya e-tjänst för sopsortering

”Var ska jag slänga mitt cykeldäck någon-

stans?” 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 infor-

mation ”Brännbart”. Du kan också söka på 

kategorier och få information den vägen. 

Information om öppettider på Boda Återvin-

ningscentral finns här också. 

För att ”ladda ner” vår nya applikation, gå in 

på vår hemsida www.nav.se.

www.nav.se/sortera

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

Valet är ditt

Varje dag kan du göra val som är bra för miljön – du kan återanvända eller återvinna. Du kan också välja klimatsmart 

sopsortering. Du får två kärl, ett för vanliga sopor och ett för matavfall. Matresterna blir till fordonsbränsle (gas) eller 

till biogödsel på åkrarna. 

Avfall - problem och tillgång?!

Avfallet kan vara både ett problem och en tillgång. Alla farliga ämnen som finns i de produkter vi köper, finns också i 

avfallet vi lämnar efter oss. Om avfallet inte tas omhand på ett riktigt sätt kan det skada både människor och miljön. 

Men det mesta av de värdefulla ämnen som finns i det vi köper, de finns också i avfallet. Därför återvinns mycket av 

vårt avfall, antingen som material, som näring eller som energi. Avfall kan alltså även ses som en viktig resurs!   

Första steget - minska mängden avfall!

Avfallstrappan visar i vilken ordning vi bör hantera vårt avfall. Sverige har antagit EU:s avfallstrappa som är en hjälp 

för oss att nå våra och hela Sveriges miljömål.

Deponering 

I sista hand 

måste avfallet 

deponeras på en 

avfallstipp. Det 

är det sämsta 

alternativet.

Minimiera  

mängden avfall

I första hand bör vi 

se till att det skapas 

så lite avfall som 

möjligt, t ex vid 

konsumtion.

Återanvändning

Avfall ska så 

långt som möjligt 

återanvändas till 

exempel genom att 

sälja gamla saker 

eller skänka till 

second hand-buti-

ker. Även pant-

flaskor av glas är 

exempel på återan-

vändning.

Återvinning

När det inte går 

att återanvända 

avfallet ska vi 

återvinna det. Att 

återvinna för-

packningar och 

tidningar sparar 

stora resurser.  

Vårt matavfall blir 

till fordonsbränsle 

och biogödsel på 

åkrarna.

Energiutvinning

Det avfall som inte 

kan återvinnas 

kan bli energi. Det 

du lägger i bränn-

bart avfall kan bli 

en resurs för till 

exempel kraftvär-

meverk.

AVFALLS- 

TRAPPAN

LOPPIS

Sten & betong

Toalettstol Handfat Klinker

Dricksglas Grus & sten Lera & keramik 

Säckar ska 

tömmas

Tur & retur
Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Nyhet!

Sortera snabbt och 

smidigt med vår 

nya e-tjänst!

Läs gärna mer om projektet på www.nav.se under 
Vatten & Avlopp. Där finns aktuell information, 
sidan uppdateras kontinuerligt.


