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Vi lever som vi lär!
Hur arbetar vi själva med 
miljö på NAV?
På NAV har vi miljö som en naturlig 
del av vårt arbete. Nästan allt vi gör 
hänger ihop med miljö i någon form, 
här är några exempel:
• Alla transporter planeras så 

smart som möjligt, t ex renhåll-
ningsrutter, snöröjning, grus/
sandupptagning

• Våra fastigheter och anläggning-
ar underhålls

• Vi underhåller och byter maski-
ner och pumpar

• Ledningar (el, vatten, avlopp och 
fjärrvärme) förnyas

• Vi renar avloppsvatten
• Våra värmeverk eldas med bio-

bränsle
• Vi använder miljöfordon (biogas 

och el) i så stor utsträckning som 
möjligt. Våra dieselbilar drivs av 
fossilfritt dieselbränsle, så kallat 
”HVO”

• Medarbetarna på Tullgatan kan 
välja el-cykel när de ska besöka 
andra delar av NAV!

• Avfall samlas in, tas om hand och 
sorteras

Solceller är uppsatta på Boda Av-
fallsanläggning, NAVs kontor på 
Tullgatan och på transformator-
station Svarven. Energikällor som 
också är en naturlig del för oss att 
använda i vårt miljöarbete för en 
bättre miljö.

Laddstolpar för att ladda elbilar 
finns placerade på flera platser i 
Nässjö, Bodafors, Malmbäck och 
Forserum.

Utbyggnad med laddstolpar för 
fossilfria fordon är ett naturligt 
steg för oss, och är möjligt genom 
bidrag från Naturvårdsverkets så 
kallade Klimatklivspengar.  

NAV är godkända och miljöcerti-
fierade enligt den nya standarden 
ISO 14001:2015. Detta innebär att 
vi måste ha ett miljöledningssys-
tem och leva upp till de krav som 
ställs. Granskning görs av externa 
revisorer. Vi har också ett internt 
miljöarbete med miljöombud inom 
alla våra verksamheter. Vi genom- 
för interna miljöronder samt 
nödlägesövningar i samarbete med 
Räddningstjänsten.
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 ”För mig känns det bra att vi hela  
tiden underhåller våra reningsverk 
som tar hand om avloppsvattnet. Det 
får ju inte rinna ut i naturen orenat.” 
Anders Johansson  NAV VA

Jul- och nyårshelgen

Ändrade dagar 
för sophämtning
Jul (vecka 52)

Gäller dig som har hämtning måndag 
- onsdag. Ställ fram dina kärl senast 
lördagen den 22/12 kl. 06.00 och låt 
kärlen stå framme tills vi har tömt. 

Nyårsdagen och Trettondedagsafton  
(vecka 1, 2019) 

Har du hämtning måndag – onsdag? 
Ställ fram dina kärl senast onsdag kl. 
06.00 och låt kärlen stå framme tills vi 
har tömt.

Har du hämtning torsdag så får du 
hämtning fredag istället. Ställ fram dina 
kärl senast fredag kl. 06.00.

Har du hämtning fredag så får du 
hämtning lördag istället. Ställ fram 
dina kärl senast lördag kl. 06.00.

Graninfo
Vill du (kund i Nässjö 
kommun) att vi hämtar 
din gran, måste du beställa 
hämtning senast tisdagen den  
8 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.

För dig med 
sophämtning 

varannan vecka   

Snöröjning & halkbekämpning >>

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



SnÖrÖJninG &
HalkbekÄmPninG

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.

Varför har ni inte  
plogat på min gata?
Vi röjer alla gator enligt en 
speciell prioriterings- 
ordning. 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 hu-
vudleder för att morgon-
trafiken ska flyta på när 
kommuninvånarna ska till busshållplatser, järnvägs-
stationer, skolor och arbetsplatser.

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.

När röjer ni  
cykelbanor 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. Trottoarer 
röjer vi inte alls, det 

är fastighetsägaren som ansvarar för att trottoaren är 
skottad utanför den egna fastigheten.

Frågor och svar om snöröjning

?

??

?

Synpunkter, frågor eller förslag?

Tycker du att det satsas för lite pengar på snöröjningen eller har du kanske synpunkter 
på regelverket? Kontakta Nässjö kommun tel. 0380-51 80 00 eller medborgarkontoret@nassjo.se.

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

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

Det snöar - hur hanterar vi snöröjningen

?



SnÖrÖJninG &
HalkbekÄmPninG

Sammanlagt har 
vi 25 mil gator och 
10 mil cykelvägar 

att ploga och 
halkbekämpa i 

Nässjö kommun.

Röjs i första hand:

Röjs i andra hand:

Därefter röjs 
övriga gator

Prioriterade gång- 
och cykelbanor

Prioriterade gator

Gator

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

Anneberg: Eksjövägen, Ormarydsvägen
Solberga: Nässjövägen, Eksjövägen
Forserum: Jönköpingsvägen, delar av Storgatan och  
Kyrkogatan plus Stenserydvägen mot ansl. Rv. 31/40
Äng: Örnvägen, Fågelvägen
Frediksdal: 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

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

Ansvar och skyldigheter
Datumparkering

Udda datum: förbjudet att 
parkera på den sida av gatan 
som har udda husnummer. 

Jämna datum: förbjudet att 
parkera på den sida av gatan 
som har jämna husnummer. 
Du parkerar så att bilen står rätt 
från midnatt och framåt.

Häckar och träd

Se till att röja grenar som 
hänger ut över trottoaren, så 
det finns en fri höjd på minst 
3 meter. Markera gärna ut en 
nyplanterad häck, lågt staket 
eller mur med höga käppar eller 
liknande, så undviker du att 
det blir skador i samband med 
snöröjningen.

Snöskottning på  
din egen tomt

Det är viktigt att du inte 
slänger ut snön på trot-
toaren, skyltad gång- och 
cykelbana eller gatan. När 
du skottar din infart ska du 
även se till att trottoaren 
utanför din tomt är framkom-
lig så långt som möjligt.

Anmäla en skada?  
Synpunkter på snöröjning?

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

Tel: 0380-51 80 00  |  www.nassjo.se Tel: 0380-51 70 00  |  www.nav.se
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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

Bevattningsförbudet… 

Dina sidor 
Nu kan du som är registrerad kund 

hos oss logga in med Mobilt BankID 
på Dina sidor. Om någon annan ska 

kunna logga in på Dina sidor får 
de använda sig av kundnummer 

och lösenord likt tidigare. 
Vid frågor kontakta kundservice 

tel. 0380-51 70 40

Tillsammans skapar vi livskvalitet!
- med kunden i centrum

och kommande generationer i tanken

Fjärrvärme – prisvärt, tryggt och säkert!
Vi erbjuder prisvärd, trygg och säker 
uppvärmning av ditt hem även när 
det är riktigt kallt ute!
NAV är bland de billigaste fjärrvärme-
leverantörerna av alla Sveriges kom-

muner, vi ligger på plats 20 av 259! 
Har du dessutom tecknat serviceavtal 
till din fjärrvärmecentral med oss, kan 
du även spara både tid och pengar på 
detta.

Effekterna av årets varma och torra 
sommar kvarstår. Temperaturen i 
luften har minskat och det har även 
kommit viss nederbörd. Dock har 
enstaka regn bara en kort effekt på 
vattenflödet.
Grundvattennivåerna ligger fortfa-
rande under eller mycket under det 
normala. I ytvattentäkterna har vi 

fortsatt mycket låga nivåer.
Bevattningsförbudet kommer därför 
att tills vidare gälla i Nässjö kommun.
- Det krävs rikligt med nederbörd 
under lång tid för att yt- och grund-
vattentäkter ska börja återhämta sig, 
berättar Mattias Johnsson, VA-chef 
på NAV. 

Bra jobbat!
Ni – våra kunder - hjälpte till att sänka 
vattenförbrukningen med 15% i sommar. 
Det gjorde att vi slapp hamna i en 
dricksvattenkris. Tack!

Vi ber er alla att fortsätta vara 
sparsamma med vårt dricksvatten.

ODR Samhällsinformation


