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Grönt vatten?  
För att vi lättare ska kunna spåra läckor, 
färgar vi vattnet i vårt fjärrvärmesystem 
grönt (vi tillsätter ett färgämne som är 
godkänt av livsmedelsverket). Fjärrvärmenät 
läcker alltid lite. Ser du grönt vatten vid 
din fjärrvärmecentral, var vänlig kontakta 
Kundservice tel. 0380-51 70 40 eller hör av dig 
via info@nav.se.

Vi har investerat i och moderniserat vårt övervakningssystem för fjärr-
värme. Med ännu större fokus på förebyggande underhåll av nätet säkrar 
vi tillgången till miljöanpassad lokalproducerad fjärrvärme.

—Det är viktigt att åtgärda läckor omgående så att leveransen av fjärr-
värme fungerar optimalt i hela stamnätet, säger Anders Åman, energi-
ingenjör. 

Säkra leveranser 
av fjärrvärme

När dina hyresgäster 
flyttar... 
 
Kom ihåg att anmäla flyttarna till oss på NAV 
också! Gärna i god tid, så blir fakturorna rätt -  
vi kan inte registrera flyttar i efterhand. Anmäl 
flytten till NAV via info@nav.se  eller ring 
Kundservice på tel. 0380-51 70 40.

NAV på Facebook  
Här får du snabbt aktuell information om 
driftstörningar men även om en hel del annat 
som pågår här på NAV. Du kan ställa frågor 
och få svar. Sök på Nässjö Affärsverk AB och 
”gilla” oss, svårare än så är det inte.

E-postfaktura - 
något för dig? 
Nu har du möjlighet att få 
fakturan direkt i din e-post, 
ett enkelt, smidigt och miljövänligt alternativ. 
E-postfaktura innebär att du får fakturan i pdf-
format direkt till den e-postadress du anger.

Kontakta oss via info@nav.se eller Kundservice 
på tel. 0380-51 70 40 så hjälper vi dig!

NYHET!

Kortbetalning på Boda >>>

Hjälp oss att ta hand om vattnet i Storesjön och Spexhultasjön, sjöar där 
vi hämtar vårt dricksvatten. Boende och besökare i området runt sjöarna 
och dess vattendrag har särskilda regler att följa. Nu i sommartid ligger väl 
närmast till hands att komma ihåg att trafik med motorbåtar eller andra 
motorfordon i sjöarna generellt inte är tillåtet. (Undantag gäller för båt med 
fyrtaktsmotor som drivs med alkylatbensin. För Storesjön gäller dessutom 
max 8 hk).

Vill du veta mera om våra vattenskydds-
områden och vad som gäller för dessa, 
se www.nav.se under Vatten & Avlopp. 
Här finns broschyrer och skyddsföre-
skrifter du enkelt laddar ner.

Sommar, sol, och kanske båt?



För att göra det lite enklare för dig kan du nu 
betala med kort på Boda Avfallsanläggning.

För våra företagskunder/ägare till flerfamiljs-
hus gäller ordinarie behandlingsavgifter. 
Miljöarbetet är viktigt för oss och kostnaden 
för att lämna in olika sorters material/avfall är 
anpassade till kostnaden för att återvinna eller 
omhänderta avfallet på bästa sätt.

När du kommer ut till Boda, anmäler du dig 
till vår personal innan du kör upp på plattan 
eller till miljöstationen.

Kortbetalning på Boda 
Avfallsanläggning

Lämna kartonger och förpackningar för återvinning 
istället för att lägga dem i det gröna kärlet. De är ofta 
skrymmande, så ju färre förpackningar desto mer 
plats. Kanske kan du till och med minska antalet kärl 
genom att uppmana dina hyresgäster att sortera?

Vill du få mer plats i de gröna
sopkärlen?

Miljösmart

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

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

w
w

w
.fem

punkter.se 15-04

I Nässjö kommun kan du välja om du vill sortera ut matavfall från bränn-
bart avfall. Vi erbjuder nu våra kunder med flerfamiljshus samt företag 
denna möjlighet. Genom att skilja matavfall från brännbart avfall kan 
kostnaden bli lägre – och miljön blir vinnare på köpet.

Matavfallsortering för dig med 
flerfamiljshus och företag

Intresserad? Hör av dig till Kundservice via info@nav.se eller 
tel.0380-51 70 40.


