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Från och med v. 51 kan du hämta 
ett exemplar av vår almanacka
hos NAV på Tullgatan eller på 
något av medborgarkontoren i 
Nässjö kommun.

I flera år har NAV tillsammans 
med Nässjö kommun tagit fram 
och skickat ut en almanacka till 
kunder och medborgare. I år ger 
Nässjö Affärsverk ut almanackan 
på egen hand, då Nässjö kommun 
istället har valt att satsa helt på 
sina digitala kanaler. 

- I år kommer vi att ta fram 
ett mindre antal exemplar som 
kunden själv får hämta, förklarar 
Johanna Löfström, kommuni-
kations- och marknadschef på 
NAV.  

Almanackan kommer, utöver 
delen med månader och datum,  
innehålla information om helg-
dagar, skollovsdagar, flaggdagar 

osv samt tips och råd från olika 
verksamheter och aktuella områden 
inom NAV. 

Precis som kommunen och många 
andra företag gör idag så arbetar 
även NAV för att erbjuda mer digi-
tal information, vilket också efter-
frågas av kunderna.

- Vi har förbättrat både inlogg-
ningen till och informationen på 
”Mina sidor” på nav.se vilket gör 
att almanackan inte kommer att 
innehålla den kundspecifika 
information som den tidigare 
har gjort. Den informationen 
hittar kunden istället genom 
att, med mobilt bank-id  
eller kundnummer, logga in 
på ”Mina sidor”, förklarar 
Johanna Löfström. 

Den tryckta almanackan 
kommer att kunna hämtas 
från och med v. 51.
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Välkommen att hämta ett exemplar v.51

Mina sidor - för kundunik information

Mina sidor hittar du på NAVs hemsida, www.nav.se 

Du loggar in antingen med kundnummer eller med 

hjälp av Mobilt bank-id.

Under Mina sidor finns information om miljö- 

tjänster (där du hittar datum för sophämtning och 

hämtning av trädgårdsavfall om du har beställt det), 

dina avtal, fakturor, rapporterar mätarställning, 

flyttanmälan, kan se 

historik med mera.

Detta gäller oavsett 

om du bor i tätort, på 

landsbygd eller om du 

bor i sommarstuga/

fritidsboende.

Internet och Facebook

I våra mätningar ser vi ett hela tiden 

ökat intresse för och användning av 

vår webbplats www.nav.se. Där finns 

mycket information om NAV och våra 

tjänster, och platsen är ett perfekt fo-

rum för att lägga ut aktuell information 

från oss.

Även facebook och vår sida där är 

en kanal som stadigt ökar i popular-

itet och antal besökare. I nuläget är 

det här du får snabbast information 

om akuta avbrott och driftstörningar 

och såklart annat som händer hos 

oss.

SMS-tjänst

Sedan tidigare erbjuder 

vi kostnadsfri SMS-tjänst 

när det gäller sophämtning 

– du får ett sms dagen före vi 

kommer och tömmer ditt kärl 

– uppskattad tjänst av många. 

I dagsläget gäller detta kunder 

i tätorterna som har hämtning 

varannan vecka. Inför nästa år, 2020, 

kan samtliga våra renhållningskunder se 

fram emot möjlighet till SMS-avisering vid 

sophämtning.

Besök www.nav.se/sms för att regist- 

rera dig om du inte redan har tjänsten. 

Almanacka 2020 – snart klar!   

0380-51 70 00   Samma telefonnummer för alla ärenden!

Vi förenklar kommunikationen!



Vi välkomnar Citynätet 
– numera i NAV-familjen

Sedan en tid tillbaka 
ingår Citynätet i Nässjö 
AB i NAV-koncernen.  
Citynätet äger, utveck-
lar och driver stadsnä-
tet i Nässjö kommun, 
ett öppet och säkert 
stadsnät. 

I klartext innebär det 
att Citynätet bygger 
och installerar fiber för 
internet. Efter att fiber 
är på plats beställer 
varje slutkund (företag, 
fastighetsägare, organi-
sationer eller hushåll) 
sina egna tjänster via 
partners som tillhanda-
håller ett stort tjänsteut-
bud inom Internet, TV och Telefoni.

Status bredbandsnät just nu

Fokus för återstående 2019 och inledningen av 2020 
är områden utanför tätorterna och även flerfamiljs-
hus i de områden vi redan finns. 

- Vi är klara med fibernedläggning i samtliga tät-
orter i Nässjö kommun, berättar Björn Wenström, 
verksamhetschef Citynätet. 

I höst kommer installationer i Ormaryd, Gisshult 
och Räfsnäs att göras. Flertalet glesbygdsprojekt 
pågår också för fullt just nu. 

- En produkt för bostadsrättsföreningar och flerfa-
miljshus inom Nässjö har vi också fokus på, fortsätter 
Björn.

I huvudsak anlitas 
underentreprenörer 
när det gäller grävning, 
fiberdragning och så 
vidare. Vår roll är, utöver 
försäljning, att följa 
upp och kontrollera att 
allt fungerar som det är 
tänkt, konstaterar Björn.
Utöver ovanstående är vi 
även delaktiga i de nya 
bostads- och industri-
områden som etableras i 
Nässjö med kransorter. 
Ett bra exempel på detta 
är Sörängen (se sid 3).

 Samordningsfördelar

- Det känns bra att vi 
nu arbetar mer och mer 
tillsammans med NAV i 

olika projekt, det kan vara till exempel tillsammans 
med elnät eller VA. Är vi och arbetar på samma plats, 
kan vi samordna och använda våra resurser optimalt, 
konstaterar Björn.

Kundärenden via NAV kundservice

Ytterligare en samordningsfördel är att NAV kund-
service hanterar kundärenden även för Citynätets 
räkning.

Är du intresserad av fiber/bredband, eller vill ha mer 
information –  kontakta oss på tel. 0380-55 78 80  
eller se www.citynatet.se

Det är oss du möter…
(från vänster till höger) 

Jonas Forsum, projektledare/samordnare med fokus 
nybyggnation

Björn Wenström, verksamhetschef

Mats Ljungdahl, teknikansvarig med fokus underhåll 
och skötsel av befintliga anläggningar

Bryar Sarkan, säljare och din kontaktperson vid 
intresse och beställningar av fiber (ej med på bild)



Sammanlagt har 
vi 25 mil gator och 
10 mil cykelvägar 

att ploga och 
halkbekämpa i 

Nässjö kommun.

   Vanliga frågor vi får:

- I vilken ordning röjer vi snö? Vad gäller för Nässjö och kringorter?

- Vem ansvarar för snöröjningen där jag bor?

- Vem ansvarar för vad? NAV, Trafikverket eller kanske jag?

- Och till vem ringer jag om jag vill ställa frågor och få svar gällande snöröjning?

  Se www.nav.se/sno – här hittar du svaren!

Nu snöar det - hur hanterar vi…

På gång i Sörängen
Det händer mycket i Sörängen i det handelsområde som nu 
växer fram i Nässjö. NAV har en viktig roll i detta. Vi bygger 
ut fjärrvärmenätet, Dollarstore är först ut att anslutas till 
detta. Även VA, Elnät och Entreprenad gör stora arbeten 
i området. Citynätet (se information på sid 2) har tillsam-
mans med Elnät förlagt ”slang” till alla tomter. Hittills har 
Biltema, Dollarstore och Byggmax beställt fiber. Under nästa 
år kommer Max (hamburgerrestaurang) att etablera sig i om-
rådet, vi är redan där och förbereder för kommande byggna-
tion. Sannolikt lär det med tiden bli flera etableringar utöver 
de redan nämnda i Sörängen, och NAV är med. Spännande!

Snöröjning & halkbekämpning

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

Röj grenar som hänger 
ut över trottoaren, så 
det finns en fri höjd på minst 
tre meter.
Markera gärna ut en nyplan-
terad 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. 

Synpunkter på  
snöröjning?

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

Ansvar och skyldigheter
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Jul- Nyårs- och Trettonhelgen  
... för dig som har hämtning varannan vecka

Jul (v.52)
Ställ fram dina kärl senast dagen innan 
hämtning kl. 06.00 och låt kärlen stå 
framme tills vi har tömt.

Måndag: Hämtning sönd den 22/12
Tisdag: Hämtning måndag den 23/12 
Onsdag: Hämtning måndag den 23/12
Torsdag: Hämtning fredag den 27/12
Fredag: Hämtning fredag den 27/12

Nyår (v.1)
Ställ fram dina kärl senast dagen  
innan hämtning kl. 06.00 och låt kärlen  
stå framme tills vi har tömt.

Måndag: Hämtning som vanligt 30/12 
Tisdag: Hämtning måndag den 30/12
Onsdag: Hämtning torsdag den 2/1
Torsdag: Hämtning som vanligt torsdag 2/1
Fredag: Hämtning som vanligt fredag 3/1

Trettondagsafton/dagen (v.2)
Ställ fram dina kärl senast dagen  
innan hämtning kl. 06.00 och låt kärlen  
stå framme tills vi har tömt.

Måndag: Hämtning tisdag 7/1
Tisdag: Hämtning tisdag och onsdag 7 - 8/1
Onsdag: Hämtning som vanligt 8/1
Torsdag: Hämtning som vanligt 9/1
Fredag: Hämtning som vanligt fredag 10/1

Tillsammans skapar vi livskvalitet!
- med kunden i centrum

och kommande generationer i tanken

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

Viktigt!  Avfallet i en påse först!  
Du vet väl att du måste lägga avfallet i en påse innan det läggs i 
kärlet! Annars kan det bli stora problem när skräpet sedan ska 
sorteras och tas om hand.

När hämtar ni mina sopor?
Nästa planerade datum hittar du 
på www.nav.se under Mina sidor 
och sedan under Mina miljötjän-
ster. Detta gäller samtliga våra 
renhållningskunder i Nässjö kom-
mun, oavsett om du bor i tätort 
eller på landsbygd.  

Hämtning av julgran
Vill du (kund i Nässjö kommun) att vi  

hämtar din gran, måste du beställa 
hämtning senast onsdagen  
den 8 januari kl. 12.00. 

Mejla till info@nav.se eller  
ring vår Kundservice,  

tel. 0380-51 70 00. 

Uppge namn, gatuadress 
och ort där du vill att vi 

hämtar granen. Som kund 
lämnar du din gran kost-

nadsfritt till oss.

Ändrade dagar 
för sophämtning 

Inför varje helgdag kan 
du också läsa på www.nav.se 

om hur sophämtningen 
förändras.

ODR Samhällsinformation

Klipp ut och spara!


