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>>Slamtömning & sophämtning>>

Sommar och båt?   
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 www.
nav.se  under Vatten & Avlopp. Där 
hittar du även information om våra 
vattenskyddsområden och vad som 
gäller för dessa.

Har du köpt en tomt och ska bygga 
hus i Nässjö kommun? Grattis, vad 
roligt! Vi förstår att det här kan vara 
ert livs största projekt och att det är 
mycket att tänka på. Vi på NAV är 
måna om att allt ska fungera för dig 
och hjälper till med det vi kan. 

Det kan verka avlägset att tänka på 
dricksvatten/dagvatten, elen eller 
sophämtning redan innan du börjat 
med själva byggandet, men faktum 
är att för att ditt bygge ska flyta på 
så smidigt som möjligt är det viktigt 
att vi får uppgifter från dig i ett tidigt 
skede. Hör av dig till Kundservice tel. 
0380-51 70 40 så hjälper vi dig.

Nybyggare i Nässjö?
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STORESJÖN
Vattenskyddsområde
Water protection area

Vid olycka    112

Tvätta bilen?
Tvätta bilen med omsorg om vår miljö! Vet du 
att du med enkla medel, på rätt plats och med 
rätt rengöringsmedel kan göra skillnad och en in-
sats för miljön och för kommande generationer.
Läs mer här   www.nav.se/Vatten-Avlopp/Biltvaett

I början av januari i år sattes spaden i marken och 
vi kunde äntligen börja gräva! Samtidigt som vi 
anlägger VA (vatten och avlopp), förbereder vi 
även för fiber på uppdrag av Citynätet.  Om vi 
får en gynnsam vinter och kan gräva hela tiden är 
målet att vara färdiga i slutet av maj. Därefter ska 
systemet provtryckas och kloreras vilket tar tid 
vid ett stort projekt som det här. Fakturering av 
anslutningar och inkoppling sker sedan troligtvis 
till senhösten. 

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

VA i Hansarp och Skärsboda

Med EL i tanken – för en 
bättre fossilfri miljö  

I somras uppgraderade Nässjö Affärsverk 
(NAV) laddstolpar på Södra torget i Nässjö till 
snabbare laddare med stöd för så kallad semisnabb 
laddning. 

- För att ytterligare driva på utvecklingen mot ett 
fossilfritt Nässjö kommun så planerar vi nu för tio 
laddstolpar till i Nässjö, Bodafors, Forserum och 
Malmbäck, säger Patrik Cantby, VD NAV. 

Utbyggnaden kommer att ske med hjälp av så  
kallade Klimatklivspengar.

- Vi skickade in en ansökan om bidrag för utbygg-
naden till Naturvårdsverket i höstas och i januari 
var den beviljad, förklarar Patrik Cantby. Nu blir 
det fler laddstolpar åt folket, konstaterar han. 



 

Nu tar vi upp gruset efter vintern

Sedan 1 januari 2018 gäller nya renhållningsföreskrifter för Nässjö kommun, de antogs av kommun-
fullmäktige 26 oktober 2017. Nedan finns ett urval av de bestämmelser som bland annat reglerar 
förutsättningarna för tömning av slambrunnar och hämtning av kärlavfall.

Instruktionsbok

När snön är borta är det äntligen dags för oss att 
sätta igång med att ta upp gruset från våra gator. Det 
känns bra att hjälpa till att göra fint ute nu när det 
börjar bli vår!

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. Det 

är många mil gator som ska göras fina efter vintern. 

Hjälp oss att hålla en hög kvalitet på vår grusupp-
tagning – vi ber dig som har bil osv att ställa den på 
fastighetens infart – det underlättar för oss när vi 
kommer.
Läs mer på www.nav.se om grusupptagningen,  
se vårt schema och hur långt vi har kommit.

Slamtömning & sophämtning

Locket ska vara upplåst och lätt att lyfta eller dra åt 
sidan

Brunnen ska vara uppmärkt med en gul käpp (skulle 
den vara försvunnen sätter vi upp en ny).

Vi behöver komma fram Vi måste hitta din avloppsanläggning

Viktigt!
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kraft, får vi din vardag att fungera

Köryta 3,5m

Fri höjd 4,5m

Dragväg, både för 
tömning av kärl och 

vid dragning av slang till 
avloppsanläggning ar och 
fettavskiljare, ska hållas 
fri från hinder, röjas från 
snö och hållas halkfri. 
Dragväg för tömning 
av kärl ska också vara 
hårdgjord, utan kant eller 
kantsten, och hållas i 
sådant skick att kärl utan 
svårighet kan förflyttas

Vid installation av  
minireningsverk 

ska tömningsinstruktion 
skickas med kontrollplan 
till Samhällsplanerings-
kontoret i Nässjö kommun. 
Saknas instruktion inför 
tömning, töms inte  
anläggningen.

Om avståndet mellan slambrunn  
och fordon överstiger 20 meter debiteras tilläggsav-

gift för extra slanglängd enligt taxa.

Vänd handtaget på kärlen ut mot vägen när det är 
dags för oss att tömma.

Väg till brunn och sopkärl ska vara träd- och  
grenfri, minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd  
av minst 4,5 meter.

Växtlighet runt slambrunn ska tas bort inför tömning. 

Brunnslocket får inte vara övertäckt eller försett med 
till exempel prydnadsföremål. 

Vägen ska vara i farbart 
skick och hålla för en  

fullastad slambil/sopbil på 26 
ton.Vid tömning vintertid ska 
vägen vara plogad och sandad. 

Slam- eller sopbil får inte 
backa i besvärliga lägen 

och/eller långa sträckor.  
Vändmöjlighet ska finnas.

 
Har du frågor om slam och latrin, om tömningar med mera, hittar du mer information om detta på www.nav.se/slam.  
Du kan självklart kontakta kundservice på NAV tel. 0380-51 70 40 så hjälper vi dig och svarar på dina frågor.

Max 20 m

Max 15 kg

Min 400 mm



 

NAV framåt vårkanten >>

Ge dina gamla kläder ett nytt liv

Ändrade dagar för  
sophämtning 2018 
... för dig som har hämtning varannan vecka.
Som alltid förändras sophämtningen de veckor 
som har extra helgdagar. 
Vi arbetar inte s k ”röda dagar”, vilket innebär 
förändringar för sophämtningen.

Påsk (vecka 13 och 14)
Vecka 13  Ni som har hämtning tisdag – fredag: 
Ställ fram dina kärl dagen före din ordina-
rie tömningsdag och låt kärlen stå framme tills 
vi har tömt.
Vecka 14  Ni som har hämtning måndag – tis-
dag: Ställ fram dina kärl senast tisdag 3/4 kl 
06:00 och låt kärlen stå framme tills vi har 
tömt.

Första Maj (Vecka 18)
För dig som har hämtning tisdag. Ställ fram 
dina kärl senast måndag 06:00 och låt kärlen stå 
framme tills vi har tömt.

Kristi himmelsfärdshelgen (vecka 19)
Gäller dig som har hämtning tisdag-torsdag. 
Ställ fram dina kärl dagen före din ordinarie 
tömningsdag och låt kärlen stå framme tills vi 
har tömt.

Nationaldagen (vecka 23)
Gäller dig som har hämtning måndag-onsdag. 
Ställ fram dina kärl senast måndag kl. 06:00 och 
låt kärlen stå framme tills vi har tömt. 

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

Jul (vecka 52)
Gäller dig som har hämtning måndag-onsdag. 
Ställ fram dina kärl senast lördagen 22/12 kl. 
06:00 och låt kärlen stå framme tills vi har 
tömt. 

Nyårsdagen & Trettondagsafton 
(vecka 1 2019)
Har du hämtning måndag-onsdag? Ställ fram 
dina kärl senast onsdag kl 06.00 och låt kärlen 
stå framme tills de är tömda.
Har du hämtning torsdag så får du hämtning 
fredag istället. Ställ fram dina kärl senast fredag 
06:00.
Har du hämtning fredag så får du hämtning 
lördag istället. Ställ fram dina kärl senast lördag 
06:00.

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

Sköt om dina kärl i sommar!
Här kommer några tips för dig som har hämtning av matavfall:

Ställ 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, 
använd gärna lite extra papper och 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

Gör skillnad!
Mycket av textilierna som lämnas på Boda hamnar i brännbart 
avfall – när de istället skulle kunna återbrukas eller återvinnas! 
Lämna istället det du har till Human Bridge. Deras uppsamlings-
behållare hittar du bredvid container för brännbart (uppe på plat-
tan) på Boda.

Vi tar emot hela eller trasiga kläder, 
underkläder, ytterplagg, alla typer av 
hemtextilier, sängkläder, dukar, hand-
dukar, filtar, handväskor, accessoarer, 

hattar och hela skor.

Vill du veta mer – läs här www.nav.se  
under Renhållning/Boda 
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Trädgårdsavfall?
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, kvis-
tar och grenar. Vi kommer och hämtar trädgårdsavfall 14-15 gånger 
per säsong enligt ett särskilt schema. Som kund ska du på hämt-
ningsdagen 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

Boda är öppet 
i sommar 

- Öppet på lörd till kl. 14.
Även under sommarveckorna!

- Kvällsöppet på 
onsdagar till kl. 19.

Även under sommarveckorna!

Fjärrvärme
Beställ innan 
31 maj 2018 så får du 
50% rabatt på anslut-
ningsavgiften*.
Ring 0380-51 70 oo.

* gäller vid utskrotning av samtliga befintliga uppvärmningssystem
samt fastigheter där befintlig värmeledning med tillräcklig effekt finns i gatan. 
Prislista för anslutning finns på www.nav.se/Fjaerrvaerme/Priser-Fjaerrvaerme.

KAMPANJ



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

Kundservice & reception 
håller stängt följande dagar 
Måndagen den 30/4 (Valborgsmässoafton) 
Fredagen den 11/5 (Kristi Himmelfärdshelgen) 
Torsdagen den 21/6 (Midsommarhelgen) 
Kundservice har stängt samtliga röda dagar, och stänger kl 
12.00 dag före röd dag samt dag före aftnar. 

Våra ordinarie öppettider se: www.nav.se/oppettider
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Vid den här tiden på året har våra medarbetare på NAV Entreprenad redan beställt blommor 
av alla de slag som kommer att pryda offentliga platser i vår kommun nu framöver.  
Planteringar och rabatter har förberetts och träd och buskar har beskurits. Allt för att skapa 
en trivsam, vacker miljö för våra invånare och besökare i vår fina kommun – en del i att skapa 
livskvalitet!
När vi är klara med grusupptagningen (se information sid. 2), är det dags att sätta ut park- 
soffor – detta beräknas ske under maj månad, men kan ske tidigare beroende på väderleken.
Från i år är det NAV som hanterar yttre skötsel av grönytor på fritidsanläggningarna i Nässjö 
kommun. Det innebär att du möter våra medarbetare även på Skogsvallen, Trollevi, på  
Emåvallen och på flera andra platser i vår fina kommun.

NAV framåt vårkanten 

Du vet väl… 

att det räcker att du 

lämnar din gatuadress 

när du hämtar stora 

påsar för matavfallet? 

Inga kuponger!

Tillsammans skapar vi livskvalitet!
- med kunden i centrum

och kommande generationer i tanken


