Höststäda och återvinn
Nu är det återigen dags för oss att komma till din ort och bygga upp en tillfällig avfallsgård med generösa
öppettider under ett par dagar. Där kan du på ett enkelt sätt bli av med mycket avfall. Plocka ihop vad du
vill bli av med från vind, förråd och garage och återvinn med oss.
Du som privatperson får möjlighet att enkelt slänga skräp som har samlats såväl inomhus som utomhus.
Ta tillfället i akt och släng och rensa bort det som har blivit liggande. Du gör en bra insats och ser till att
avfall hamnar där det ska, det vill säga till återvinning. Vår personal hjälper dig att sortera och återvinna.
Rätt pryl på rätt plats är det bästa för miljön. Läs mer på nästa sida om vad du kan ta med till oss.

Insamlingsplatser 2022
Bodafors
Forserum
Anneberg
Malmbäck

Parkeringen vid Elof Erikssons Väg
1-3 september
Fabriksgatan mot kyrkan (Tjyvakullen) 8-10 september
Flexatorvallen (vid Annebergs GIF)
15-17 september
Malmbäcks IP
22-24 september

Tiderna är samma på varje ort
Vardagar kl 14.00 - 19.00
Lördagar kl 9.00 - 14.00

För privatpersoner
(personbil med släp)

Frågor eller synpunkter?
Ring eller besök ditt medborgarkontor, 0380-51 80 00,
eller NAVs Kundservice, 0380-51 70 00.

Tillsammans skapar vi livskvalitet!
Med kunden i centrum och kommande generationer i tanken.

Vi reserverar oss
för att vi med kort
varsel kanske
behöver ställa in.

Vi hoppas på samma positiva engagemang som tidigare år - tillsammans kan vi göra mycket!

www.nav.se

www.nassjo.se
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Insamling för privatpersoner - gäller ej avfall från företag

Allt detta kan du komma och
lämna när vi är på din ort
Sortera ditt avfall innan du kommer till oss. Säckar ska tömmas och sorterar du rätt och bra
hemma innan du packar bil eller släp, så går det mycket snabbare när du ska lasta av.
Extra viktigt är att sortera ut det farliga avfallet. Följande avfall tar vi emot:

Farligt avfall

Träavfall

Glödlampor, batterier, lågenergilampor,
färg-, lack-, lim-, oljerester och övriga
kemikalier i flaskor eller sprayburkar.
Du måste ange vad det är för farligt avfall du
lämnar. Om du inte vet vad det är, så måste
du lämna det direkt på Boda.

(Obs! Ej impregnerat trä)

Metallskrot och
stålrörsmöbler

Soffor och sängar

Alla produkter av metall; järn, stål,
koppar, mässing, etc.

Elavfall och småelektronik

Brännbart avfall

Textilinsamling

Artiklar av plast, frigolit, hemtextil, etc.

Förpackat i plastpåse.

Sten och betong
Glas, keramik, ej brännbart material.

Trädgårdsavfall

Återanvända innan återvinning?
Har du funderat på om det du vill slänga kan användas av någon annan?
I år hänvisar vi dig till Återbruksboden på Boda, eller direkt till hjälporganisationerna som finns i Nässjö kommun (Hela Människan Ria, Källan,
Röda Korset och Erikshjälpen) med det du vill lämna.
Kontakta NAVs Kundservice 0380-51 70 00, om du vill veta mer.

Vi tar INTE emot bildäck, asbest, vitvaror, kyl & frys, isolering, fönster, impregnerat träavfall eller gips.

