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Så snart snön har försvunnit och det börjar att torka upp på våra gator 
så sätter vi igång med årets grusupptagning. Som alltid är det två arbets-
lag som arbetar med detta. Ett gäng tar upp grus och vinterskräp i alla 
yttertätorter och det andra gänget kör i Nässjö tätort. 

Vi använder liksom tidigare år ett rullande schema för grusupptagning. 
Fick du bort gruset tidigt förra året, så kommer vi kanske lite senare till 
dig i år. Vi vet att våra kunder vill få bort gruset så fort som möjligt när 
vårsolen tittar fram, men vi ber dig tänka på att det är många mil gator 
som ska göras fina efter vintern.

Läs mer på www.nav.se om grusupptagningen, se vårt schema och hur 
långt vi har kommit.

Nu sopar vi upp  
gruset efter vintern   

>>

Grönt vatten?
För att vi lättare ska kunna spåra 
läckor, färgar vi vattnet i vårt fjärr-
värmesystem grönt (vi tillsätter ett 
färgämne som är godkänt av livs-
medelsverket). Som fastighetsägare 
kan du t. ex. märka att varmvattnet i 
dina kranar ser grönaktigt ut. Fjärr-
värmenät läcker alltid lite. Ser du 
grönt vatten vid din fjärrvärme- 
central, var vänlig kontakta  
Kundservice tel. 0380-51 70 40 eller 
hör av dig via info@nav.se.

Dags att göra bilen vårfin? >>

Ska du flytta?
Glöm inte att anmäla din flytt till 
oss på NAV också! Gärna i god tid, 
så slipper du få felaktiga fakturor 
som du inte ska ha (vi får inte några 
uppgifter från Adressändring).

Anmäl flytten till NAV via  
info@nav.se, ”Dina sidor” eller ring 
Kundservice på tel. 0380-51 70 40.

Läs gärna mer under  
”Dags att flytta” på www.nav.se.

Du vet väl att du  
hittar oss på  
Facebook
Här får du snabbt aktuell informa-
tion om driftstörningar men även 
om en hel del annat. Du kan ställa 
frågor och få svar. 

Sök på Nässjö Affärsverk AB och 
”gilla” oss - svårare än så är det 
faktiskt inte.



Gör som fler och fler väljer att göra – beställ tjänsten ”Trädgårdsavfall” av oss. Då får du ett extra kärl med tre hjul 
som du lätt kan dra med på tomten och som du kan fylla med grenar, kvistar, gräsklipp, löv och ogräs.

Trädgårdsavfall - gör fint efter vintern!  

Det känns alltid lika härligt att få bort salt och smuts 
från bilen när solen börjar skina och bilen ser lite 
”hängig” och skamfilad ut.

Det bästa du kan göra då är att tvätta bilen i en biltvätt, 
eller att använda ”gör-det-själv-hallar”. I undantagsfall 
kan du spola av bilen på gräsmatta eller grusplan. Låt i 
sådana fall inte vattnet rinna ner i dagvattenbrunnen.

Undvik att tvätta bilen på garageuppfarten eller på 
gatan – tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnar och 
vidare i dagvattensystemet för att till sist hamna i när-
maste vattendrag. Det är inte särskilt trevligt att ta sitt 
sommardopp i sjön tillsammans med däckpartiklar, olje- 
och bränslerester, vägmaterial och giftiga tungmetaller...

Smidig  

hämtning av ditt 

trädgårdsavfall!

Vi kommer och hämtar trädgårdsavfall 14-15 gånger 
per säsong enligt ett särskilt schema. Som kund ska du 
på hämtningsdagen dra ut ditt kärl till tomtgränsen där 
sopbilen stannar.

Du som redan har abonnemang för trädgårdsavfall kan nu 
börja använda ditt kärl. Årets första hämtning sker den 27-29 
april. Se när vi kommer i NAV-kalendern. Sista hämtningen 
för årets säsong görs i början av november.

Dags att tvätta bilen?



Trädgårdsavfall - gör fint efter vintern!  

Insamling av  
småelektronik  
och farligt avfall
Torsdagen den 12 maj finns vi på  
Stortorget 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, hårfö-
nar, elvispar med mera.

VA i Gisshult
Arbetet börjar bli klart!

Arbetet med överföringsledningen och 
ledningarna i området är klart. I april, 
när risken för ihållande frost är över 
så ska ledningarna provtryckas och 
rengöras.

För mer information om projektet se 
www.nav.se/Vatten-Avlopp/Projekt.

Insamling av kläder 
och textil på Boda
Vi tar nu emot kläder, handdukar, 
hushållstextilier och skor på Boda 
avfallsanläggning i samarbete med 
Human Bridge. Container för detta 
hittar du bredvid vår insamling av 
förpackningar.

Vad gör Human Bridge, och vad kan 
jag lämna? Se www.humanbridge.se 

Endast wellpapp i containern
Tänk på att plocka ur plast och frigolit från emballaget innan du lägger 
wellpapp i containern på Boda. 

Tack! 

Insamling av miljöfarligt avfall

Nu är det dags! Vi kommer ut med personal och lastbil till våra yttertätorter 
för att samla in farligt avfall från dig som privatperson. 

Exempel på farligt avfall: Färgrester, lacker, lim, sprayer (även tomma 
flaskor), spackel, lösningsmedel, oljerester, kylarvätska, bekämpningsmedel.

OBS! Vi tar inte emot batterier, glödlampor, lysrör eller så kallad 
småelektronik som tv, microugnar, och grejer med sladd.

Ort Datum Tid  Plats

Malmbäck 21 maj  kl. 9.00–12.00 Torget 
Bodafors 21 maj  kl. 14.00–17.00 Torget 
Forserum 28 maj  kl. 9.00–12.00 Järnaffären 
Anneberg 28 maj  kl. 14.00–17.00 Annebergs Bilservice

Ändrade dagar för sophämtning >>
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Som alltid förändras sophämtningen de veckor som har extra helgdagar.  
Vi arbetar inte s.k. ”röda dagar”, vilket innebär förändringar för sophämtningen.

Kristihimmelfärdshelgen (vecka 18) 
Gäller dig som har hämtning tisdag-torsdag. Ställ fram dina kärl dagen innan din ordinarie 
tömningsdag och låt kärlen stå framme tills vi har tömt.

Nationaldagen (vecka 23) 
Gäller dig som har hämtning måndag-tisdag. Ställ fram dina kärl senast tisdag kl. 6.00 och  
låt kärlen stå framme tills vi har tömt.

Midsommar (vecka 25) 
Gäller dig som har hämtning tisdag-fredag. Ställ fram dina kärl dagen innan din ordinarie 
tömningsdag och låt kärlen stå framme tills vi har tömt.

Jul (vecka 52)  
Gäller dig som har hämtning måndag-tisdag. Ställ fram dina kärl senast tisdag kl. 6.00 och  
låt kärlen stå framme tills vi har tömt.

Trettondagen (vecka 1, 2017) 
Gäller dig som har hämtning tisdag-fredag. Ställ fram dina kärl dagen före din ordinarie 
tömningsdag och låt kärlen stå framme tills vi har tömt. 

Inför varje helgdag kan du också läsa på www.nav.se om hur sophämtningen förändras.

Ändrade dagar för sophämtning 2016

Ta det lugnt - vi 
påminner via SMS!
Har du sophämtning varannan vecka?
Tycker du att 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/renhallning

!

... för dig med sophämtning varannan vecka


