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Ett samarbete med Eksjö Energi AB gör att vi, med hjälp av deras nya 
utrustning, kan gå in och täta läckor även om det finns lite vatten kvar 
i ledningarna. Hur då? Svetsningen ersätts med en teknik där vi, istället 
för att svetsa, pressar ihop rördelarna.

 - I vissa fall kan det gå många timmar innan ”efterdroppet” upphör så 
vi kan börja svetsa, med den här tekniken sparar vi tid.  En annan fördel 
är att vi med den här tekniken slipper ”heta arbeten”, säger Anders 
Åman, energiingenjör på NAV.

NAV har möjlighet att hyra utrustningen av Eksjö Energi AB, med eller 
utan personal, dygnets alla timmar. 

>>Upptäck vattenläckor >>

När du eller dina 
hyresgäster flyttar!

NAV på Facebook
Här får du snabbt aktuell informa-
tion om driftstörningar och en hel 
del annat som pågår här på NAV. 
Du kan ställa frågor, vi svarar under 
kontorstid.

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

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

Fjärrvärmejobb med  
ny teknik i Bodafors!

Skogsavverkning 
Start oktober 2016

Anläggning av:
•  VA-ledningar
•  Elnät
•  Fibernät
•  Gator
•  Gång- och cykelvägar
•  Grönområde

Start november 2016

www.nav.se www.nassjo.se

Vi förbereder för nya  
bostadsområdet Norra Alsberg!

Planerat tomtsläpp: Sommaren 2017

  

www.citynatet.se

Avfallet i påsen!
Vi uppskattar att du lägger ditt avfall 
t ex i en påse som du knyter ihop, 
innan du lägger det i kärlet – inget 
avfall löst direkt i kärlet.

Nytt bostads- 
område i Nässjö



NAV jobbar fortlöpande med att hitta större och mindre vattenläckor. Du kan hjälpa till genom att vara uppmärk-
sam på exempelvis susande ljud från dina vattenledningar i ditt hus/lägenhet. 

Hjälp oss att upptäcka vattenläckor!

Extra tömning av 
trädgårdskärl
Vecka 45, den 10-11/11, erbjuder vi en 
extra tömning av ditt trädgårdskärl. 
Den här måste du beställa av oss i 
förväg! Kontakta Kundservice på tel. 
0380-51 70 40.

Annars är sista gången vi hämtar 
trädgårdsavfall för säsongen vecka 43 
(26-28 oktober). Vill du fortsätta med 
abonnemanget nästföljande år, är det 
bara att ställa undan kärlet. Är du inte 
intresserad, kontakta Kundservice 
och säg upp ditt avtal. Kärlet kommer 
sedan att hämtas av vår personal. 

Julhelgen och trettondagen 

Ändrade dagar 
för sophämtning
Jul (vecka 52)

Gäller dig som har hämtning måndag-
tisdag. Ställ fram dina kärl senast 
tisdag kl. 06.00 och låt kärlen stå 
framme tills vi har tömt.

Trettondagen (vecka 1, 2017)   

Gäller dig som har hämtning tisdag-
fredag. Ställ fram dina kärl senast kl. 
06.00 TVÅ dagar före din ordinarie 
hämtningsdag och låt kärlen stå 
framme tills vi har tömt.

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

Har du framför allt ett äldre hus med galvade eller 
kopparledningar, kan ljud från läckor i ditt eget hus eller det 
allmänna ledningsnätet höras som ett sus, särskilt om du 
lyssnar nära vattenmätaren.

Du kan också hjälpa oss genom att meddela om du upplever 
sänkt tryck i dina ledningar. Trycksänkning kan bero på flera 
orsaker, men kan vara ett tecken på läckage.

Givetvis vill vi gärna att du hör av dig om du ser vatten som 
trycker upp i gator, slänter eller grönområden. 

Vi är tacksamma för tips! Besök oss på Tullgatan 2, eller 
hör av dig på tel. 0380-51 70 00.  Du kan även ringa om du 
ser akuta händelser efter ordinarie arbetstid. Du kopplas då 
vidare till vår beredskapspersonal via SOS Alarm.

Bort med de gamla  
och ner med de nya… 

E-postfaktura? >>

Tips mottages

tacksamt!

Besök oss eller ring 

0380-51 70 00

Nu är det dags för oss att byta ut de 100 år gamla 
vatten- och avloppsledningarna i Rådhusgatan i 
Nässjö. Vi kommer att utföra arbetet i två etapper, 
under vecka 39 – 48, samtidigt passar vi också på att 
underhålla våra fjärrvärmeledningar.

För dig med sophämtning varannan vecka   

Snö och is vid soptunnan

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.

Tack för att du vänder handtaget ut mot gatan!       

Beställ 

i förväg

NAV Entreprenad påbörjar redan nu arbetet med att planera inför kommande 
snöröjning i Nässjö kommun. Bemanning ska ses över, bilar ska kontrolleras, 
körschema för våra olika orter ska gås igenom och fastställas och så vidare. Allt 
för att vi ska vara redo när första snön kommer, och hantera den på bästa sätt 
för våra kommuninvånares skull!

Har du en häck eller träd i närheten av tomtgränsen? Se då gärna till att ta bort 
de grenar som hänger ut över trottoaren, vi behöver en fri höjd på minst tre 
meter för att kunna röja snön.

Ytterligare information om hur vi arbetar med vinterväghållning kommer 
senare under hösten på www.nav.se  och på Facebook.

Snöröjning redan?
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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

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!
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Kundservice på Tullgatan 2 
Måndag .........................................................................................................................08.00 – 16.00
Tisdag ............................................................................................................................. 09.00 – 16.00
Onsdag – torsdag ...................................................................................................08.00 – 16.00
Fredag ............................................................................................................................ 08.00 – 15.00
Lunchstängt alla dagar ......................................................................................... 12.00 – 13.00

Boda Avfallsanläggning  
Måndag – tisdag...................................................................................................... 07.00 – 16.00
Onsdag ...........................................................................................................................07.00 – 19.00
Torsdag – fredag ..................................................................................................... 07.00 – 16.00
Lördag ............................................................................................................................ 09.00 – 14.00

Inför helgdagar och vid långhelger gäller andra öppettider.
Se vår hemsida www.nav.se under Renhållning

Nyhet!

ODR Samhällsinformation


