
nytt från

>>

Var slänger jag 
mitt cykeldäck?
Ladda ner vår webbapplikation  
från vår hemsida www.nav.se till  
din smartphone eller surfplatta,  
så får du hjälp.  Enkelt och snabbt.

Boda är öppet  
i sommar!
- Öppet på lördagar till kl. 14. 
Även under sommarveckorna! 
- Kvällsöppet på onsdagar till kl. 19. 
Även under sommarveckorna!

Upptäck vattenläckor >>

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

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

Följ oss på 
Facebook
Sök på Nässjö Affärverk AB och 
”gilla” oss, så får du aktuell infor-
mation om vad som händer, ev. 
driftstörningar, tips och goda råd 
med mera. Här kan du också ställa 
frågor och få svar.

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. Vi vill 
passa på att påminna om att trafik 
med motorbåtar/motorfordon i 
sjöarna generellt inte är tillåtet. 
Ta reda på vad som gäller vid din 
sjö på http://www.nav.se under 
Vatten & Avlopp. 
Där hittar du även information 
om våra vattenskyddsområden 
och vad som gäller för dessa.

Projektet har nu så smått dragit 
igång. Projektering sker vår/som-
mar i år, vi börjar bygga i höst och 
allt ska vara klart för inkoppling 
sommaren 2018. Citynätet i Nässjö 
passar samtidigt på att lägga ner 
stomnät och anslutningsnät för 
fiber i området. Man lägger fram till 
tomtgräns och därefter gräver fastig-
hetsägaren på den egna tomten. För 
att anslutning till fiber ska kunna 
ske behövs 20-25 intresserade.  
 
För mer information se  
www.nav.se/Vatten-Avlopp/Projekt

Vår & snart sommar 
– och kanske båt

VA i Hansarp  
och Skärsboda

Bli vattensmart! 
Föregående år var ovanligt torrt. 
Lite nederbörd föll under året och 
snösmältningen gav inte något 
större tillskott till grundvattnet. 
Detta har gjort att yt- och grund-
vattennivåerna har varit mycket 
låga under större delen av året. 
Många enskilda brunnar har sinat 
på landsbygden och tillgången på 
vatten har varit dålig på många 
ställen. Även den kommunala 
dricksvattenförsörjningen har 
märkt av de låga yt- och grundvat-
tennivåerna och vissa kommuner 
har påverkats kraftigt. I Nässjö 

kommun är läget under kontroll 
just nu, men vi jobbar givetvis 
aktivt med denna fråga. Detta gör 
vi bl a genom att systematiskt söka 
och laga läckor i vårt ledningsnät.   

Grundvattentillgången kommer 
troligtvis fortsätta att vara låg även 
i år och kommande år, eftersom 
det krävs stora mängder vatten för 
att yt- och grundvattennivåerna 
ska återställas till en normal nivå. 
Det är därför mycket viktigt att vi 
alla hjälps åt att hushålla med det 
vatten som finns.
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E-postfaktura? >>

Trädgårdsavfall?

Är det dags 
att tvätta bilen?

Nu tar vi upp 
gruset efter vintern

Ändrade dagar för  
sophämtning 2017 
Påsk (vecka 15 och 16) 
Vecka 15 Ni som har ordinarie hämtning 
tisdag, onsdag, torsdag och fredag får hämt-
ning en dag tidigare. Låt kärlen stå framme 
tills vi har tömt. Ingen sophämtning under 
långfredagen. 
Vecka 16 Ingen sophämtning måndag. Månda-
gens hämtning utförs under tisdag och onsdag 
istället. Ställ fram kärlen senast kl. 06.00 på 
tisdagen och låt kärlen stå framme tills vi har 
tömt. Ni som har hämtning onsdag, torsdag 
och fredag ställer fram kärlen som vanligt och 
låter dem stå framme tills vi har tömt.

Kristihimmelsfärdshelgen (vecka 21) 
Gäller er som har hämtning tisdag, onsdag 
och torsdag. Ställ fram dina kärl dagen innan 
ordinarie tömningsdag och låt kärlen stå 
framme tills vi har tömt.

Första maj (vecka 18) 
Gäller er som har hämtning måndag och tis-
dag.  Ställ fram dina kärl senast tisdag 06.00 
och låter kärlen stå framme tills vi har tömt.

Nationaldagen (vecka 23) 
Gäller er som har hämtning tisdag. Ställ fram 
dina kärl senast måndag kl. 06.00 och låt 
kärlen stå framme tills vi har tömt.

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

Jul (vecka 52) 
Gäller er som har hämtning måndag och 
tisdag. Ställ fram dina kärl senast onsdag kl. 
06.00 och låt kärlen stå framme tills vi har 
tömt.  
Ni som har ordinarie hämtning onsdag, tors-
dag och fredag får hämtning en dag senare 
med sista tömningsdag på lördagen den 30 
december. Låt kärlen stå framme tills vi har 
tömt.

Trettondagen (vecka 1, 2018) 
Gäller er som har hämtning måndag och tis-
dag.  Ställ fram dina kärl senast tisdag 06.00 
och låt kärlen stå framme tills vi har tömt.

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

Hjälp oss att upp- 
täcka vattenläckor!   
Hör du susande ljud från dina vattenled-
ningar i ditt hus/lägenhet? Har du framför 
allt ett äldre hus med galvade eller koppar-
ledningar, kan ljud från läckor i ditt eget 
hus eller det allmänna ledningsnätet höras 
som ett sus, särskilt om du lyssnar nära  
vattenmätaren.

Upplever du sänkt tryck i dina ledningar? 
Trycksänkning kan bero på flera saker,  
men kan också vara ett tecken på läckage.

Ser du vatten som trycker upp i gator,  
slänter eller grönområden?

Tipsa oss. 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 SOS Alarm. 

Så snart snön har försvunnit och det börjar att torka upp på 
våra gator sätter vi igång med årets  grusupptagning.  Som all-
tid är det två arbetslag som arbetar med detta. Ett gäng tar upp 
grus och vinterskräp i alla yttertätorter och det andra gänget 
kör i Nässjö tätort. Liksom tidigare år använder vi 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.

Att tvätta bilen, och hur du tvättar bilen 
med omsorg om vår miljö, är något som 

intresserar många. 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!

Obs! Vid begränsad vattentillgång ber vi dig att inte tvätta bilen.

Bli vattensmart 

Vill du slippa åka till Boda med gräsklipp, ogräs, kvistar…?       
Beställ vår tjänst ”Trädgårdsavfall”. Du får 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 schema.  
Som kund ska du på hämtningsda-
gen 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
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Duscha kortare tid med snålspolande munstycke 
och stäng av vattnet vid intvålning. Fem minuter 
kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på 
upp till 70 liter per dusch.

Stäng av vattenkranen under tandborstningen. 
Om kranen stängs av under tre minuter sparas när-
mare 36 liter vatten. 

Diska inte under rinnande vatten. Använd disk-
propp eller en balja istället. Vid diskning under rin-
nande vatten i tio minuter går det åt 120 liter vatten. 

Fyll disk- och tvättmaskinerna innan de körs. 
Skölj inte av porslinet i onödan innan det ställs i 
diskmaskinen och använd gärna kortprogram. Disk-
maskinen drar cirka 10 liter vatten per disk och tvätt-
maskinen behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt. 

Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola 
ur kranen en stund för att få vattnet kallt. 12 liter 
sparar du om du låter bli att spola en minut för att få 
kallt vatten. 

Samla regnvatten i tunnor för att vattna både träd-
gården och växter inomhus. 

Laga läckande toaletter och droppande kranar. På 
ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vat-
ten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 
liter vatten per år. 5 liter vatten per minut sparar du 
genom att byta till snålspolande duschmunstycken, 
kranar och toalettstolar.
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Har du egen brunn där vattnet sinar? 
Hos Höglandets räddnings-tjänstförbund kan du läsa om vad som gäller 

för dig.  

Vi ger dig tipsen här!

För aktuell information om den kommunala dricksvatten- 
försörjningen i Nässjö kommun, se vår hemsida www.nav.se

!
KLIPP U

R &
 SPAR



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

w
w

w
.fem

punkter.se 2017-04

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!

Sköt om dina kärl 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

Kundservice inklusive
reception håller stängt 
följande dagar 
Fredagen den 26/5 (Kristi Himmelsfärdshelgen)   
och måndagen den 5/6 (Pingsthelgen) 

Våra ordinarie öppettider se: www.nav.se/oppettider

ODR Samhällsinformation

På väg mot fossilfria bränslen!

Blir det riktigt kallt ute eller när vi har en allvarlig 
produktionsstörning räcker inte detta till, då måste 
vi även elda med olja. Hittills har det varit fossil 
olja. Från och med i år kommer vi vid störning, att 
istället gradvis övergå till miljövänlig fossilfri olja 
i våra anläggningar. Övergången kommer att pågå 
in i 2018, eftersom våra olika anläggningar måste 

byggas om och anpassas till fossilfri olja.
Vi är ett miljöföretag som hela tiden strävar efter  
att minska vår klimatpåverkan. Som fjärrvärme- 
kund är du delaktig i att skapa en bättre luft i 
vår närmiljö - ju bättre vi blir på att elda med 
förnyelsebara energikällor desto bättre blir även 
ditt bidrag till en bra miljö.

Vi eldar i normalfallet med biobränsle och pellets, dvs restavfall från skogsindustrin i våra  
värmeverk. Båda är miljövänliga och förnyelsebara bränslen. 

Du vet väl… 

att det räcker att du 

lämnar din gatuadress 

när du hämtar stora 

påsar för matavfallet? 

Inga kuponger!


