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Höjd 
elnätsfaktura?
Riksdagen har beslutat att skattskyl-
digheten för energiskatt på el, från 
och med den 1 januari 2018, ska flyttas 
från elleverantören till elnätsägaren. 
Förändringen innebär att fakturan från 
NAV (din elnätsägare) blir något högre 
än tidigare, medan fakturan från din 
elleverantör, t ex Bixia, minskar med 
motsvarande summa. Elnätskostnaden 
påverkas inte av riksdagens beslut, men 
energiskatten flyttas från en faktura till 
en annan.

Grattis kund nr 1400 >>

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

Tillsammans 
har vi gjort skillnad! 

Med hjälp av er kunder har vi und-
vikit en krissituation som kunde 
ha inträffat på grund av de låga 
grundvattennivåer som vi har här i 
vår kommun, precis som på många 
andra platser i Sverige.

Vi har, sedan vi införde bevatt-
ningsförbudet den 28 juni, gemen-
samt totalt sett minskat vatten-
förbrukningen med ca 15%, vilket 
motsvarar 60 000 m3 vatten eller 
ca 750 000 liter/dygn.

Nu är det inte bara bevattningsför-
budet som gjort skillnad – vi har 
helt enkelt blivit ”vattensmarta” 

– vi har tänkt till när det gäller hur 
vi använder vårt dricksvatten.

Bevattningsförbudet hävdes den 15 
september. Situationen med låga 
grundvattennivåer är dock inte 
över, vi får nu hoppas på neder-
börd framöver i höst och vinter.

Vi hoppas att vi tillsammans kan 
fortsätta med den positiva inställ-
ningen till hur vi använder vårt 
dricksvatten i vardagen, att vi 
fortsätter vara ”vattensmarta”.

Det du gör har betydelse!

Nu har vi varit i Malmbäck, Boda-
fors, Forserum och Anneberg och 
byggt upp tillfälliga avfallsgårdar 
med generösa öppettider under ett 
par dagar. Många privatpersoner 
har tagit tillfället i akt och blivit 
av med skräp av olika slag. På 
bilden är vi på plats i Bodafors. 

Vi vill tacka er alla för en bra in-
sats, att vi tillsammans ser till att 
skräpet hamnar där det ska – till 
återvinning för miljöns bästa!

Nu pågår byte av gamla lampor mot 
LED-dioder i gatubelysningen.  
LED är miljövänlig eftersom den 
inte innehåller några skadliga ämnen 
som bly, kvicksilver eller halogengas. 
LED drar mindre ström och ger en 
mer effektiv ljuskraft.

NAV Elnät utför arbetet på uppdrag 
av Tekniska serviceförvaltningen, 
Nässjö kommun.

Höststäda 
och återvinn Dags för LED…

Graninfo
Vill du (kund i Nässjö kommun) att 
vi hämtar din gran, måste du beställa 
hämtning senast 10 januari kl. 12.00. 
Skicka ett mejl till info@nav.se eller 
ring vår Kundservice, tel. 0380-517040. 
Uppge namn, gatuadress och ort där 
du vill att vi hämtar granen. Som kund 
lämnar du din gran kostnadsfritt till 
oss.

Bor du i stá n
och vill bli av med din gran 

När julen är slut 
och granen åker ut
ring då NAV och 

säg till - så tar vi granen 
om du vill

Tack!
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Höglandets kompressorservice

Vi gratulerar privatkund nr 1400 
till fjärrvärmenätet - Lilian Härlin i 
Nässjö!

- Jag har nu haft fjärrvärme ett tag 
och den fungerar jättebra! Jag har 
inga problem med den, den är be-
kymmersfri. Att ha fjärrvärme känns 
tryggt – den sköter sig själv!

Lilian berättar bakgrunden till hur 
det blev fjärrvärme.

- Jag hade varit bortrest och var på 
väg hem, när bilen slutade att fung-
era. Efter lite besvär kunde jag ta 
mig hem till Nässjö.  När jag kom 
innanför ytterdörren till mitt hus, 
kunde jag bara konstatera att jag inte 
hade någon värme i huset. Det visade 
sig att elpatronen hade gått sönder. 
Allt elände på en och samma gång. 
I alla fall fick jag hjälp med att an-

vända den olja som fanns kvar sedan 
tidigare, men insåg att jag behövde 
annan uppvärmning. 

- Jag var noggrann och kollade upp 
olika uppvärmningsalternativ varav 
fjärrvärme var ett av dem, och fjärr-
värme blev det!

Det är ju inte ”bara” att installera 
fjärrvärmen till huset, NAV behöver 
också gräva i trädgården för att lägga 
ner rören, vilket kräver både för- och 
efterarbete.

- Själva återställningen av min gräs-
matta har gått bra, den gick snabbt 
och gräsmattan blev fin.

- Redan från början har jag fått 
fantastiskt fin service från Ninve och 
NAV, sådan service som man gärna 
vill ha. Jag är jättenöjd! avslutar 
Lilian. 

Höglandets kompressorservice är 
ett familjeföretag med snart 40 år i 
branschen. Nyligen genomfördes ett 
lyckat generationsskifte och nu är 
det Malin Annerhult som är VD.

Företaget säljer, installerar och 
servar kompressorer med fokus på 
tryckluft, och vänder sig till både 
mindre och större tillverkningsföre-
tag i södra Sverige. 

I början av oktober flyttade Kom-
pressorservice in i nya lokaler 
bredvid Sörängsrondellen i Nässjö, 
lokaler som rymmer både lager, 
utställning och kontor.

Fjärrvärme som energilösning    
- Vad gäller uppvärmning av loka-
lerna fanns egentligen inte några 
alternativ – det är fjärrvärme som 

gäller, säger Malin.

- Fjärrvärme är prisvärt, bra för 
miljön, säkert och bekvämt, det 
bara fungerar. Jag har bara positiva 
erfarenheter av fjärrvärme. Både som 
företagare i våra tidigare lokaler och 
som privatperson.

- Vi fokuserar ständigt  på utveck-
ling och förbättringar, det gäller att 
hänga med. Miljöaspekter ingår som 
en naturlig del i arbetet tillsammans 
med våra kunder, säger Malin.

Det känns som nystart!
- Vi vill sätta fokus på vår verksam-
het, särskilt nu när vi precis har 
byggt nytt och flyttat in i våra nya 
lokaler. Det känns som en nystart! 
avslutar Malin.

Generationsskifte hos

GrattisPrivatkund nr 1400!

Ninve Khoshaba och Lilian Härlin

Malin Annerhult



Prisförändringar inför 2018 >>

Nu är säsongen slut för 
hämtning av trädgårdsavfall

NAV på väg 
mot fossilfritt! 

All värmeproduktion i värmeverk och anläggningar i Bodafors 
och Anneberg kommer bli helt fossilfri från årsskiftet, 1 januari 
2018.
Vår målsättning är att vi vid 2020 års utgång ska ha helt fossilfri 
värmeproduktion i samtliga våra verk och anläggningar – även i 
Nässjö.

Nu har vi varit och hämtat trädgårdsavfall sista gången för den 
här säsongen. Ställ undan kärlet om du vill fortsätta med abon-
nemanget även under 2018. 
Är du inte intresserad av att fortsätta kommande år, kontakta 
Kundservice och säg upp ditt avtal. Kärlet kommer sedan att 
hämtas av vår personal.

!
Julhelgen och nyårsdagen 

Ändrade dagar 
för sophämtning
Jul (vecka 52)

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

Du som har ordinarie hämtning onsdag, torsdag 
och fredag får hämtning en dag senare med sista 
tömningsdag på lördagen den 30 december. Låt 
kärlen stå framme tills vi har tömt.

Nyårsdagen (vecka 1, 2018)  

Gäller dig som har hämtning måndag och 
tisdag.  Ställ fram dina kärl senast tisdag kl. 
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.

Träffa oss på Bomässan
Vi är med på bomässan på Stinsen arena den  
10-12/11. Kom gärna och träffa oss där!   

För dig med sophämtning varannan vecka   

Snö och is vid soptunnan

Tänk på att skotta 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!       

Ninve Khoshaba och Lilian Härlin

KLIPP U
R &

 SPAR



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/oppettider

Budgeten för 2018 har fastslagits av styrelsen för Nässjö 
Affärsverk AB respektive Nässjö Affärsverk Elnät AB. 

– Koncernens samlade investeringsbehov beräknas 
under åren 2018-2020 uppgå till cirka 232 miljoner 
kronor. Större delen av behovet ser vi inom vatten- och 
avloppsverksamheten samt fjärrvärmeverksamheten, säger 
Tommy Broholm, ordförande i Nässjö Affärsverks (NAV) 
styrelse. 

Vatten och avlopp

Trots att det kommer att göras stora investeringar inom 
vatten och avlopp (VA) så kommer avgiften att vara 
oförändrad. 

-Tidigare år har vi varit tvungna att fondera pengar till 
en ny reservvattentäkt. Nu ser vi att nivån på fonden 
närmar sig den kostnadsnivå som krävs för den tänkta 
reservvattenlösningen, därför har vi inget behov av att höja 
VA-avgiften nästa år, förklarar Patrik Cantby, VD. 

Fjärrvärme

Avgiften för fjärrvärme har under en längre tid legat 
bland de lägsta i landet, och den har varit oförändrad 
sedan 2014 trots att denna verksamhet har stora framtida 
investeringsbehov. För att klara framtida investeringar och 
kommande underhåll höjs avgiften inför 2018 med 1%. 

Elnät

Avgifterna för elnätsöverföring höjs med 6% som en direkt 
följd av att E.ON även detta år höjer sina avgifter för 
överliggande nät. 

Renhållning

Sedan flera år tillbaka har avgiften för renhållning kunnat 
hållas nere tack vare att verksamheten haft intäkter 
för mottagning av schaktmassor till Boda. Under de 
kommande åren minskar dessa massor och således också 
intäkterna. Detta gör att avgiften för renhållning föreslås 
höjas med 2%. Slutgiltigt beslut om renhållningsavgiften 
tas av kommunfullmäktige.

Prisförändringar per månad för en normalvilla

Prisförändringar inför 2018

Total höjning normalvilla fjärrvärme

VA 0 kr/mån

Renhållning (förslag till kommunfullmäktige) 3 kr/mån

Hushållsel 15 kr/mån

Fjärrvärme 14 kr/mån

Total höjning  32 kr/mån

Total höjning normalvilla eluppvärmning

VA 0 kr/mån

Renhållning (förslag till kommunfullmäktige) 3 kr/mån

Hushållsel 15 kr/mån

Eluppvärmning 19 kr/mån

Total höjning  37 kr/mån

Uträkningarna ovan är beräknade utifrån följande: 
Uppvärmning 20 000 kWh/år, hushållsel 5 000 kWh/år, renhåll-
ning 190 l kärl med 26 hämtningar per år.

Kundservice

Snöröjning - Hur funkar det >>



”Det enda jag 
vet är att vi har 
gjort fel i 37 år”
Sagt av rutinerad snöröjare  
i Nässjö kommun

Snöröjning
Hur funkar det?



I en kundundersökning 2015 var det snöröjningen som fick mest synpunkter och förbättringsförslag. Inom NAV och 
Nässjö kommun jobbar vi med service och det är i slutändan ni, kära kommuninvånare, som är våra uppdragsgivare. Vi 
har en stark drivkraft att alltid bli bättre och just därför tar vi alla synpunkter på stort allvar! 

För att vi ska kunna ta hand om dina synpunkter på ett bra och effektivt sätt så är det bra om de hamnar på rätt ställe 
redan från början. I schemat nedan ser du vart du ska vända dig med dina synpunkter.

Synpunkter, frågor eller förslag?

Tycker du att det satsas för lite pengar på snöröjningen i kommunen? Eller har du 
synpunkter på regelverket? Ja, då är det Nässjö kommun som bör vara måltavlan 
för dina klagomål. Tel. 0380-51 80 00 eller medborgarkontoret@nassjo.se.

Moddsträngar mellan körbanorna på landsvägen? Det är Trafikverket som ansvarar 
för alla landsvägar, kring- och genomfartsleder. Tel. 0771-921 921.

Har du synpunkter på hur snöröjningen i tätorterna utförs? För höga vallar, för hala 
trottoarer eller liknande? NAV skottar, men du hör av dig med dina synpunkter till 
medborgarkontoret! Tel 0380-51 80 00 eller medborgarkontoret@nassjo.se.

Snöröjning - hur svårt kan det vara?
Att hålla gator och torg rena från snö och is låter kanske inte som något superkomplicerat projekt. Och det vore det nog 
inte heller - om vi i förväg visste precis när snön skulle komma och i vilka mängder. Tråkigt nog så ser inte verkligheten 
riktigt ut så. Prognoser är givetvis en god hjälp, men att långt i förväg tilldela resurser och beräkna kostnader för snöröj-
ningen är dessvärre en omöjlig uppgift. Vi har historiska data att luta oss mot, men trots det så vet vi inte om det finns 
behov av snöröjning i tre veckor eller tre månader när vintern kommer.

Vänta lite nu... du tycker att vi skyller ifrån oss va? Att vi smiter från vårt ansvar och skyller allt på vädrets makter. 
Tvärtom faktiskt! Vi förstår att snöröjning är ett ämne som engagerar, och vi har full respekt för alla synpunkter som ni 
kommuninvånare har. I den här foldern gör vi ett försök att på ett enkelt, lättsamt och förhoppningsvis pedagogiskt sätt 
förklara hur snöröjningen i Nässjö kommun fungerar och vilka regler och riktlinjer som vi har att hålla oss till. 

Frågor och svar om snöröjning
Det snöar ju. Varför är ni inte ute och plogar?
Ibland måste vi avvakta och se hur mycket snö det kommer. En riktlinje är att när det blir 4-5 cm blötsnö eller 8-10 
cm lössnö så sätter vi igång med röjningen av prioriterade gång- och cykelbanor och gator. Om det snöar på natten så 
påbörjar vi  arbetet mellan  kl. 4.00 och 5.00 på morgonen.

Det finns ju väderprognoser. Det kan väl inte komma som en chock för er när snön kommer?
Trots att vi har tillgång till de senaste prognoserna från SMHI så är det ibland svårt att förutse hur stora snömängder 
som ska komma. 

Varför har ni inte plogat på min gata?
Vi röjer alla gator enligt en speciell prioriteringsordning. Därför kan det hända att vi inte har plogat din gata, trots att vi 
kanske har varit i området och snöröjt på andra gator. Bland det första vi röjer är gång- och cykelbanor, bussgator och 
andra huvudleder för att morgontrafiken ska flyta på när kommuninvånarna ska till busshållsplatser, järnvägsstation, 
skolor och arbetsplatser.

När röjer ni cykelvägarna och trottoarer?
Prioriterade gång- och cykelbanor kommer i första hand när vi ger oss ut och plogar. Övriga gång- och cykelbanor kan 
däremot få vänta lite längre på att bli snöfria. Vissa trottoarer röjer vi inte alls, det är fastighetsägaren som ansvarar för 
att trottoaren är skottad utanför den egna fastigheten.



Detta gäller i yttertätorterna
Snöröjningen hanteras enligt samma principer som i Nässjö tätort. I våra yttertätorter är ansvaret för snöröjningen 
gemensamt mellan NAV och Trafikverket. Trafikverket röjer dessa vägar:

Snöröjningen för Nässjö stad och övriga tätorter är uppdelad i 15 distrikt som sköts av NAV och inhyrda entreprenörer. Under vintern 
ligger vi i beredskap för att jobba både lördagar, söndagar och helgdagar vid kraftiga snöfall.

Anneberg: Eksjövägen, Ormarydsvägen
Solberga: Nässjövägen, Eksjövägen
Forserum: Jönköpingsvägen, delar av Storgatan och  
Kyrkogatan plus Stenserydvägen mot ansl. Rv. 31/40
Äng: Örnvägen, Fågelvägen
Fredriksdal: Samhällsvägen, Hallhultsvägen  
(OBS! Del av Sjövägen röjs av vägsamfällighet)

Malmbäck: Mörebergsvägen, Kyrkogatan, Lyckevägen  
och Strömsdalsvägen
Bodafors: Eksjövägen, Sandsjövägen, Jönköpingsvägen
Grimstorp: Höglandsgatan, Mickel Göings väg
Sandsjöfors: Gransbovägen
Stensjön: Björkövägen, Sävövägen
Ormaryd: Solavägen

Sammanlagt har vi 
25 mil gator och 10 
mil cykelvägar att 

ploga och halk-
bekämpa i Nässjö 

kommun.

Röjs i första hand:

Röjs i andra hand: Därefter röjs övriga gator

Prioriterade gång- och cykelbanor Prioriterade gator

Gator



Anmäla en skada?
Har du fått en skada på ditt staket eller häck eller vill du rapportera någon annan skada som har uppstått i sam-
band med snöröjningen? Har du synpunkter på hur NAV eller någon av våra entreprenörer sköter snöröjningen 
eller halkbekämpningen?

Medborgarkontoret tar gärna emot dina synpunkter! Hör av dig på tel. 0380-51 80 00 eller skicka ett mejl till 
medborgarkontoret@nassjo.se. 

Fastighetsägares ansvar och skyldigheter

Mycket kan du skylla på oss, men du som privatperson, bilist och fastighetsägare har faktiskt också ett 
ansvar när vintern kommer.

När du parkerar på gatan - respektera datumparkering

En förutsättning för att vi ska kunna sköta snöröjningen på ett bra sätt är att du som 
parkerar respekterar datumparkeringen. Jämna datum parkerar du på den sida av 
gatan som har udda husnummer och udda datum parkerar du på den sida av gatan 
som har jämna husnummer. Du parkerar så att bilen står rätt från midnatt och framåt. 
Svårare än så är det faktiskt inte!

Häckar och träd

Har du en häck eller träd i närheten av tomtgränsen? Se då till att röja bort de grenar som hänger ut över trot-
toaren. Se till att det finns en fri höjd på minst tre meter. Om vi inte kan arbeta fritt och effektivt får vi hålla ut 
från trottoarer och gångbanor, eller så får vi helt enkelt hoppa över långa sträckor. Gående och cyklister tvingas 
då ut i vägbanan för att kunna ta sig fram, med risk för att bli påkörda.

Har du en nyplanterad häck, ett väldigt lågt staket eller mur? Markera då gärna ut dessa med höga käppar eller 
liknande inför vintern, så undviker du att det uppstår skador i samband med snöröjningen.

Snöskottning på din egen tomt

Givetvis måste du själv hålla snöfritt på din egen uppfart, men det är också viktigt att du inte slänger ut snön på 
trottoaren, skyltad gång- och cykelbana eller gatan. Skyltade gång- och cykelbanor sköter NAV. När du skottar 
din infart ska du även se till att trottoaren utanför din tomt är framkomlig så långt som möjligt. 
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Avsändare/returadress:
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