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Ny tågdepå
med hållbarhet i fokus

TEMA  |  HÅLLBARHET

Kul att veta   
Det som är speciellt med dragningen av ledningar för fjärrvärme och VA till 
den nya tågdepån, är att ledningarna måste gå under järnvägen. Detta gör att 
arbetet måste ske då Trafikverket har ett så kallat servicefönster för denna 
typ av arbete. Tågtrafiken mellan Nässjö och Jönköping stoppas då tillfälligt. 
Första helgen i mars genomfördes detta stora och komplicerade arbete, och 
den nya tågdepån är nu ett stort steg närmare att få VA och fjärrvärme. 

En ny tågdepå håller som bäst på att ta form i Nässjö, 
och i fokus står hållbarhet. De första spadtagen togs 
redan häromåret och depån kommer att stå klar att 
ta emot den nya fordonsflottan av Krösatåg under 
andra halvan av 2023. Eftersom depån ska skapa 
utrymme för service och underhåll för de nya tågen, 
är hållbarhet en extra viktig parameter att ta hänsyn 
till. 

Kapacitet för ökande 
underhåll och service
Tågdepån i Nässjö är en del av en regional satsning 
och utveckling där målet är att fördubbla resandet 
med tåg till år 2035. Kapaciteten för underhåll och 

service kommer därmed öka, 
och det hållbarhetsfokus som 
både regionen och NAV har 
är en viktig del i projektets ut-
veckling. Projektet som sådant 
ligger under regionfastigheters 
ansvar med Klas Melman som 
projektledare. Enligt Melman 
löper arbetet med depån enligt 
plan och samarbetet med just 
NAV har fungerat väldigt väl. 
”Vi har blivit väl mottagna och 

har ett bra samarbete, där allt har löst sig i form av 
samverkan”.    

Hållbar vattenanvändning
En stor del av just service och underhåll av tåg  
innefattar vattenanvändning vid till exempel tvätt 

av fordonen. För att spara på vattnet kommer en viss 
del av dagvattnet, främst takvattnet, att användas i 
den automatiska tvättanläggningen. Helt i linje med 
NAVs riktlinjer kring ”Hållbar vattenanvändning” 
som riktar sig till både verksamheter och privatper-
soner. Vi behöver vara rädda om vårt vatten.

Hållbar uppvärmning
Den nya tågdepån har även en hållbar inriktning 
avseende den 7 500 kvadratmeter stora fastighetens 
uppvärmning. Med en anslutning till NAVs växande 
fjärrvärmenät, där rester från skogen står för bräns-
let, blir lösningen både prisvärd och håller i längden. 
Redan idag är både elnätet samt fiberkablarna 
nästan klara. 
- En stor skillnad mot andra projekt vi arbetat med 
är att ingen infrastruktur fanns innan, berättar  
Jonas Möller en av projektledarna på NAV.  
- Men det blir en stor vinst för Nässjö med möjlig-
heter att koppla på fler fastigheter och hushåll till 
exempelvis fjärrvärmen.
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Rena avloppsvattnet 
– ibland en utmaning

Matolja eller mediciner hör inte hemma i avloppet

För att vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi alla 
övergå till en mer hållbar vattenanvändning.

NAV ser det som ett av våra viktigaste uppdrag att 
informera om vattnets betydelse, och att tillsammans med 
andra skydda våra vattentäkter. Spexhultasjön är den störs-
ta vattentäkten i Nässjö kommun som förser invånarna i 
Nässjö tätort med dricksvatten och vattentäkten Storesjön 
förser invånare i Bodafors med omnejd med dricksvatten. 
Nu pågår projekt med dricksvattentäkt även i Forserum för 
att även där säkra tillgång till dricksvatten.

Det handlar också om att rena avloppsvattnet.  
Vattnet som spolas ut renas i något av våra nio  
avloppsreningsverk runt om i Nässjö kommun. 

Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som får  
spolas ner. Ibland kom-
mer det dock med saker 
som inte hör hemma 
i avloppet. Saker som 
ställer till problem om det 
hamnar i avloppet är till 
exempel bomullstops som 
fastnar, tamponger som 
trasslar ihop sig i stora 
härvor, skyddspapper, kon-
domer och plastfolie som 
inte löser upp sig i vatten. 

Ny tågdepå
med hållbarhet i fokus

VISSTE DU ATT VI DAGLIGEN ANVÄNDER CIRKA 140 L VATTEN PER PERSON. BLAND ANNAT GÅR DET ÅT TILL:
10 LITER FÖR DRYCK OCH MAT  |  30 LITER FÖR WC-SPOLNING  |  15 LITER FÖR DISK  |  15 LITER FÖR TVÄTT

60 LITER FÖR PERSONLIG HYGIEN  |  10 LITER FÖR ÖVRIG ANVÄNDNING

  HÅLLBARHET  |  TEMA

Spara på vårt vatten
DET BEHÖVER INTE VARA SÅ KRÅNGLIGT! 

Genom att till exempel stänga av kranen under tand-
borstningen, fylla tvättmaskinen med tvätt och ta en 
dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av 
vatten – vår allra viktigaste naturresurs. 
Läs mer www.nav.se/sparavatten

Vatten är en förutsättning för allt liv. Vatten är världens viktigaste livsmedel 
och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet, vattnet tar väl 
aldrig slut eller? I Sverige har vi vant oss vid lyxen att ha rent, friskt dricksvatten 
direkt ur kranen. Varje dag. Året runt.

Stora mängder matolja som hälls ut i disk-
hon stelnar i kalla ledningar och fastnar i 
rör, ventiler och pumpar med haverier som 
följd.   
Mediciner kan verka enkelt att bli av med 

genom att spola ner dessa i avloppet. Men 
stopp! Det är svårt för våra avloppsrenings-
verk att rena vattnet från gamla mediciner. 
Häll inte ut dem i avloppet, lämna dem på 
apoteket istället. 

Hållbar 
vattenanvändning
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Trädgårdsavfall
Med ett trädgårdskärl blir du enkelt av 
med trädgårdsavfall som löv, gräsklipp och 
fallfrukt. Teckna ett separat avtal med oss 
för detta. Vid beställning får du ett 370 
liters kärl från oss som vi tömmer 14 - 15 
gånger under perioden 19 april – 4 nov. 
Nytt för i år är att det blir 4 hämtnings- 
turer i stället för 3. Detta beror på att det 
är många som vill att vi hämtar trädgårds-
avfall – bra för miljön – roligt tycker vi!
Det kan innebära att du som kund får ditt 
avfall hämtat i annan grupp än tidigare.  
I brevet om Trädgårdsavfall du som kund 
får från oss ser du vilken grupp du tillhör 
och även hämtningsdatum. Denna infor-
mation hittar du även under Mina sidor, 
www.nav.se 

Du kan också registrera dig för  
SMS-påminnelse, så får du meddelande  
kvällen före vi kommer och hämtar.

Invasiva växtarter
Hjälp till att stoppa följande växtarter! 
En del växter vill vi absolut inte ha i våra 
trädgårdar, parker eller i andra miljöer. 
Vissa arter, så kallade invasiva, kan orsaka 
mycket stora skador. Gräver du i trädgår-
den under våren? Har du en invasiv växt 
i din trädgård? Var försiktig när du gräver 
och när du ska ta hand om den! Se www.
nav.se/invasiva-vaxtarter. Växterna (väl 
inslagna/paketerade) kan du lämna på 
Boda avfallsanläggning.

Jättebjörnloka

Jättebalsamin

Parkslide

Läs av din vattenmätare!
Äger du en fastighet är det viktigt 
att du läser av vattenmätaren 
minst en gång/år (gärna oftare). 
Du kan enkelt logga in med  
mobilt BankID på Mina Sidor på 
www.nav.se där du registrerar 
avläsningen. Där kan du också se 
hur din förbrukning ser ut. 

Om du scannar QR-koden  
här intill med din smartphone,  
kommer du enkelt till inloggnings- 
sidan för ”Mina Sidor”.

Vill du hellre skicka in din 
avläsning med post (vi skickar ett 
avläsningskort till dig när det är 
dags att läsa av) eller ringa in mä-
tarställning till NAV kundservice 
så går det naturligtvis lika bra.

Vill du veta mer?
Vattenmätare - frågor och svar
www.nav.se/fraagor-och-svar-va

Ansökan avseende reservvatten-
lösning med Storesjön lämnades 
in till mark- och miljödomstolen i 
april 2021. Kungörelse av ansökan 
gjordes sedan i oktober. Därefter 
har yttranden från remissmyn-
digheter, organisationer, sakägare, 
närboende samt annan berörd all-
mänhet kommit in till mark- och 
miljödomstolen. Dessa yttranden 
har lämnats vidare till NAV för 

bemötande. Huvudförhandling 
beräknas ske i anslutning till som-
maren 2022.

Om ansökan vinner laga kraft 
återstår arbete med projektering, 
upphandling, ledningsrätter och 
byggnation innan allt kan sättas 
i drift. Kostnaden för det fortsatta 
arbetet beräknas uppgå till 120 
miljoner kronor.

Tillståndsansökan gällande 
reservvattenlösning

Vad händer?
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Vi förstärker elnätet    
Nu är det dags för etapp 2

5 000 mätare redan utbytta! 

Vi fortsätter att förstärka elnätet 
genom att lägga nya kablar i 
centrala Nässjö, i Storgatan mellan 
Köpmansgatan och Postgatan. 
Detta arbete kommer att utföras 
under våren 2022 med start den 
19 april. Arbetet beräknas pågå ca. 
5 veckor.

Det är en utmaning att utföra 
schaktarbeten i centrum utan att 
störa, men vi kommer planera 
och utföra jobbet med målet att 
störa så lite som möjligt. Vi hopp-

as på förståelse från affärsidkare 
och allmänheten.

I september 2021 placerades  
en ny transformatorstation på 
Köpmansgatan vid infarten till 
parkeringen Oxens undre däck, 
något vi informerade om i hös-
tens Nytt från NAV.

Varför gör vi detta?
För att säkra fortsatt god leve-

rans och möta efterfrågan på 
el förstärker vi elnätet i 
centrala Nässjö.

Mätarbyten har rullat på mycket 
bra och fram till nu har vi bytt  
5 000 av totalt 10 000 mätare.

Komponentbrist ute i världen 
leder till långa leveranstider av 
mätare vilket även påverkar våra 
leveranser. Därför kommer vi 
minska mätarbytestakten från 
april och fram till nya mätare 
levereras.

Passar inte tiden för byte du 
fått av oss? Du som villakund kan 
själv gå in och boka om den tid 
du har fått genom att logga in på 
Mina Sidor på www.nav.se  
Du kan också ringa till vår kund-
service och boka om. Ombokning 
måste ske senast två dagar innan 
mätarbytet.

E-postadress och 
mobilnummer

Sand, ogräs, skräp…

Sommar och båt 

Vi lever i ett digitalt samhälle och sättet att 
informera och kommunicera med dig som 
kund förändras, oavsett vilken av våra olika 
verksamheter/tjänster det handlar om.

Vi vill därför gärna att du lämnar din 
e-postadress och mobilnummer till oss.  
Mejla detta (och ditt namn och adress)  
till info@nav.se eller kontakta oss på  
0380-51 70 00.

Äger du en fastighet? Har du en trottoar ut-
anför tomten? Något som är lätt att glömma, 
är att det även är ditt ansvar att hålla ord-
ning på trottoaren utanför din fastighet. Vår 
och sommar ingår att ta bort sand, ogräs och 
annan växtlighet och att städa bort skräp. 
Det är mycket att hålla reda på.

Arbetet med att inrätta vat-
tenskyddsområde för Storsjön, 
Hämtgölen och Skärsjön, som förser 
invånare i Forserum med dricksvat-
ten, fortsätter enligt plan. Syftet är 
att säkra dricksvattenförsörjningen 
för Forserum för framtiden och även 
bidra till samhällets fortsatta utveck-
ling.  Se www.nav.se/projekt

Hjälp oss att ta hand om vattnet i Storesjön 
och Spexhultasjön, sjöar där vi hämtar vårt 
dricksvatten. Trafik med motorbåtar/motor-
fordon i sjöarna är generellt inte tillåtet.  
Ta reda på vad som gäller vid din sjö på 
www.nav.se under Vatten & Avlopp. 

@
Storgatan, Nässjö

Vattenskyddsområde Forserum – status 
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Påsk (vecka 15)  Påsk (vecka 16)  

Kristi Himmelsfärdshelgen (vecka 21)  

Nationaldagen 6 juni (vecka 23)

Midsommar (vecka 25)

Övriga kommande helger

För dig som har hämtning onsdag-fredag. 
Ställ fram dina kärl dagen före din ordinarie tömningsdag 
senast kl. 06:00 och låt kärlen stå framme tills vi har tömt. 

Måndag – fredag 09:00 – 15:00 
Lunchstängt 12:00 – 13:00

Under sommaren v.26 – v.33 
Måndag – fredag 09.00 – 12.00

Tel. 0380-51 70 00
info@nav.se  |  www.nav.se

Måndag 13:00 - 16:00
Tisdag – fredag 08:00 – 16:00 
Lunchstängt:  12:00 – 13:00

Tel. 0380-55 78 80
info@citynatet.se www.citynatet.se

Gäller dig som har hämtning onsdag-torsdag. 
Ställ fram dina kärl dagen före din ordinarie tömningsdag senast kl. 06:00  
och låt kärlen stå framme tills vi har tömt. 

Gäller för dig som har hämtning måndag-tisdag. 
Ställ fram dina kärl senast tisdag 7/6 kl 06:00 och låt kärlen stå framme 
tills vi har tömt.  
 

Gäller dig som har hämtning onsdag-fredag. 
Ställ fram dina kärl dagen före din ordinarie tömningsdag senast kl. 06:00  
och låt kärlen stå framme tills vi har tömt. 

Datum för sophämtning Jul, Nyår och Trettonhelgen 22/23 läggs ut i höst.

För dig som har hämtning måndag-tisdag. 
Ställ fram dina kärl senast tisdag 19/4 kl 06:00 och låt 
kärlen stå framme tills vi har tömt. 

Ändrade dagar för sophämtning 2022

Välkommen att kontakta kundservice på telefon

"

Telefontider:
NAV Tullgatan

Telefontider: 
Citynätet 



!
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Inför helgdagar och  
vid långhelger 2022 har  
vi öppet enligt följande:

Måndag 13:00 - 16:00
Tisdag – fredag 08:00 – 16:00 
Lunchstängt:  12:00 – 13:00

Tel. 0380-55 78 80
info@citynatet.se www.citynatet.se

Avvikande öppettider förekommer runt helg-
dagar och liknande då vi har låg bemanning. 
Se www.nav.se och www.citynatet.se för 
aktuella tider.

Som alltid förändras 
sophämtningen de 

veckor som har extra 
helgdagar. 

Vi arbetar inte s k  
”röda dagar”, vilket 

innebär förändringar 
för sophämtningen.

Ändrade dagar för sophämtning 2022

Välkommen att kontakta kundservice på telefon

Skärtorsdagen
Öppet enligt ordinarie tider 

Långfredag, påskafton, påskdagen  
och annandag påsk 
Stängt 

Valborgsmässoafton
Öppet enligt ordinarie tider 

Första maj 
Stängt 

Onsdagen före Kristi himmelsfärds dag
Öppet enligt ordinarie tider 

Kristi himmelsfärds dag
Stängt 

Pingstafton
Stängt 

Nationaldagen, 6 juni
Stängt 

Torsdagen före midsommarafton
Öppet enligt ordinarie tider 

Midsommarafton och midsommardagen  
Stängt 

Beställ hämtning senast kl 12.00 måndagen före 
första hämtningsdagen (alltid en tisdag).

5-8 april
3-6  maj
14-17 juni
Juli - ingen hämtning
2-5 augusti

Vitvaruhämtning 2022

6-9 september
4-7 oktober
1-4 november
6-9 december

BODA:

"
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nässjö affärsverk ab  | elnät • fiber • fjärrvärme • vatten & avlopp • renhållning • gata & park

571 80 Nässjö [Tullgatan 2] •   Tel. 0380-51 70 00 • www.nav.se • info@nav.se
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   ODR Samhällsinformation

MINA SIDOR

Din unika information som kund hos oss 
Mina sidor hittar du på vår hemsida, www.nav.se. Du loggar 
in antingen med kundnummer eller med hjälp av Mobilt 
Bank-ID.

Under Mina sidor finns information om våra miljötjänster, 
där du hittar datum för sophämtning och hämtning av träd-

gårdsavfall om du har beställt detta. Här finns också dina 
avtal, fakturor, du kan rapportera mätarställning och göra 
flyttanmälan. Enkelt och smidigt!

Detta gäller alla våra kunder - oavsett om du bor i tätort, 
på landsbygd eller om du bor i sommarstuga/ fritidsboende.


