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NYTT FRÅN NAV
Information  
Renhållning 

 
Julens ändrade dagar  

för sophämtning

SE SID 7

#02 Snö- och 
halkbekämpning

 
Hur hanterar vi detta?

 

 SE SID 6

Miljö och  
Samverkan 

 
Så här arbetar vi!

SE SID 2-52022

Nu kan du panta burkar 
och flaskor på Boda
Här är flera av våra medarbetare inom NAV Renhållning framför vår nya pantautomat.
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Återvinna plast och fånga in koldioxid samtidigt?       
NAV deltar i ett forskningsprojekt som undersöker om 
det är möjligt att fånga in koldioxid med hjälp av uttjänt 
isolering från fjärrvärmerör.

Ett sätt att begränsa klimatförändringarna är att fånga 
koldioxid direkt i skorstenen på exempelvis ett kraftvär-
meverk, och transportera gasen till en lagringsplats där 
koldioxiden kan lagras permanent. 

Att fånga in koldioxid är dock dyrt och det är materialet 
till själva separationen av koldioxid från andra rökgaser 
som står för den största kostnaden. Därför undersöker 
Sveriges forskningsinstitut RISE om det är möjligt att 
använda polyuretan (PUR)-avfall, med andra ord plast- 

avfall, till att fånga in koldioxid. NAV bidrar till denna 
forskning med kunskap om hur kraftvärmeprocessen 
fungerar.

Panta burkar & flaskor  
hos oss i vår Pantautomat

TEMA  |  MILJÖ

På Boda Avfallsanläggning finns Pantamera Express, 
innanför grindarna men utanför passersystemet med 
bommar. Har du mycket att panta kan du tömma hela 
säckar med flaskor och burkar, sedan sköter pantma-
skinen resten. 

Självklart kan du panta mindre mängder också.
Automaten räknar och sorterar ungefär 100 förpack-
ningar på någon minut! Snabbt och smidigt.

I Pantamera Express på Boda Avfallsanläggning kan du 
få din pantpeng utbetald på flera olika sätt:

  Pantpengen utbetald i realtid via Swish. 
  Insättning på bankkonto via Mobilt BankID. 
  En värdekupong som du kan handla för i din  
mataffär

  Skänka panten till någon av de föreningar som är 
anslutna till Pantamera. Du kan enkelt på termina-
len, söka och se om just din förening är ansluten.

  Skänka panten till välgörenhet. 

www.nav.se/pantautomat  

eller scanna QR-koden

Höststäda och återvinn  
Återigen, så roligt att många av våra kunder har kommit till våra tillfälliga 
avfallsgårdar i Bodafors, Forserum, Anneberg och Malmbäck med grejer från 
vind, förråd och garage - för att återvinna med oss! Tack!

Arrangemanget är sedan flera år ett uppskattat samarbete mellan NAV  
och Nässjö kommuns tekniska serviceförvaltning. 

Tillsammans skapar vi livskvalitet!  
- med kunden i centrum och  

kommande generationer i tanken.
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Bevattningsförbudet 
har upphört

Rening av läkemedel Reservvatten – status 

Den 6 oktober hävdes bevattningsförbudet i Nässjö 
kommun. 

-   Tillsammans har vi gjort skillnad! Sedan bevatt-
ningsförbudet infördes den 2 augusti har vi gemensamt 
minskat vår vattenförbrukning med cirka 6,5 % jämfört 
med motsvarande period de senaste två åren, berättar 
Alexander Björkegren, chef för VA på NAV. Minskningen 
motsvarar ungefär fyra dygns förbrukning i Nässjö. 

- Vi ser att bevattningsförbudet har gett effekt och jag 
vill verkligen tacka alla som har hjälpt till och tänkt till 
kring sin vattenanvändning, betonar Aexander Björke-
gren.

MEN, läget är fortfarande ansträngt och det är viktigt 
att vi alla tänker på hur vi kan spara på vattnet där vi 
kan! Det du gör har betydelse!

  MILJÖ  |  TEMA

Säkrad tillgång av dricksvatten 
- STÖD FÖR ÅTGÄRDER
NAV har ansökt och fått beviljat bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för åtgär-
der som syftar till bättre hushållning av vatten och bättre tillgång till dricksvatten. 
Bidragen kan sökas av kommuner och kommunala bolag, varav NAV är ett.

Bidragen kommer för NAVs del att användas för att se över och arbeta med följande 
områden:

   Försörjningsplan dricksvatten för NAVs verksamhetsområden.
   Förstudie att använda tekniskt vatten (vatten där det inte ställs några krav  

på vattenkvaliteten) på Nässjö avloppsverk i syfte att minska dricksvatten- 
användningen.

   Förstudie gällande minskad förbrukning av spolvatten på Nässjö vattenverk.

NAV har genomfört årets externa miljörevision av NAVs miljöledningssystem med  
godkänt resultat, och är därmed fortsatt miljöcertifierat enligt standard ISO 14001:1015

www.nav.se/sparavatten 
eller scanna QR-koden

NÅGRA TIPS
• Ta kortare duschar.
• Låt inte kranen vara på vid tandborstning.
• Ha en kanna vatten i kylen för att slippa spola 
  längre än nödvändigt. 
• Kör diskmaskin och tvättmaskin när de är helt fyllda.

NAV har även beviljats bidrag 
från Naturvårdsverket för åtgär-
der som förbättrar vattenmiljön. 
Här kommer NAV arbeta med 
den viktiga frågan vad gäller 
rening av läkemedel vid våra 
avloppsverk.
  

Huvudförhandlingar mellan NAV och mark- och 
miljödomstolen avseende reservvattenlösning med 
Storesjön, genomfördes i Nässjö mitten av oktober. I 
skrivande stund finns ingen ytterligare information att 
lämna, utan vi hänvisar till www.nav.se/Vatten-Avlopp .
Om ansökan vinner laga kraft, återstår arbete med pro-
jektering, upphandling, ledningsrätter och byggnation 
innan allt kan sättas i drift. 
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Bevattningsledningar 
till Skogsvallen 
och Trollevi 

Projekt Sturekammaren
 – TRYGGARE LEVERANS OCH BÄTTRE ARBETSMILJÖ
I fjärrvärmenätet i Nässjö tätort finns ett antal så kallade fördelningskammare 
under jord. I dessa fördelningskammare knyts fjärrvärmeledningar från olika 
håll samman för att sedan skicka värme vidare ut i nätet igen.

Kamrarna byggdes i slutet av 80-talet och i Sturekammarens utrymmen uppfyll-
de inte betongen och armeringen den kvalitet och säkerhet som vi kräver idag. 
Om kammaren skulle rasa samman, skulle detta innebära att värmeleveranserna 
skulle utebli till våra kunder, samt en riskfylld arbetsmiljö för våra medarbetare.

Nu har fjärrvärmeledningar dragits om och ventiler gjorts tillgängliga från mark- 
ytan, viket innebär tryggare värmeleveranser för dig som kund och en säkrare 
arbetsmiljö för våra medarbetare på NAV.

Från årsskiftet 2023 påbörjas arbetet med att bygga 
nya bevattningslednindar till idrottsplatserna Skogs-
vallen, Nässjö och därefter Trollevi, Forserum. Det är 
viktigt att hitta hållbara lösningar avseende bevatt-
ning i dessa tider, där ”varje droppe räknas” och vårt 
viktiga dricksvatten ska användas till just det.

Till Skogsvallen kommer vatten att hämtas från 
Handskerydssjön. Via en ledning kommer vatten 
att pumpas upp till en ny bevattningsdamm på 
Skogsvallen, och det är från den dammen vatten 
till bevattningen kommer att tas. På sikt är tanken 
att även dagvatten från Skogsvallen ska ledas till 
bevattningsdammen. Vattnet från dammen kommer 
att användas under exempelvis perioder då det är lite 
nederbörd. 

Vad gäller Trollevi planerar vi att ta vatten ur Lillsjön. 
Arbetet med denna ledning kommer att påbörjas när 
arbetet på Skogsvallen är slutfört.

Åtgärder med bevattningsledningar är en viktig del 
i arbetet med att säkra tillgången på dricksvatten, 
eftersom belastningen på vattentäkterna minskar. När 
ledningarna är klara kommer alltså dricksvatten inte 
att användas vid bevattning av planerna på Skogsval-
len och Trollevi.

Arbetet är ett samarbete mellan i huvudsak NAV, Emå-
förbundet och Nässjö kommun, där Kultur och Fritid 
är beställare. NAV VA (Vatten och Avlopp) har stått för 
projekteringen av bevattningsledningen och NAV Entre-
prenad står för projektledning och utförande av arbetet. 

TEMA  |  SAMVERKAN

Plan för bevattningsledning mellan Handskerydssjön och Skogsvallen

Samverkan förekommer överallt, i stort som smått. Mellan NAV och övriga bolag och förvaltningar inom Nässjö kommun, mellan NAV 
och företag/näringsidkare, mellan andra kommuner/bolag inom regionen osv. Och sist men inte minst – samverkan med våra kunder.
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Laddstation för tunga fordon 
NAV har tillsammans med Nässjö kommun, NNAB (Nässjö 
Näringsliv AB) och flera produktions-/logistikföretag haft 
ett samarbete för att undersöka behovet av en laddstation 
för tunga fordon i Nässjö. Projektet har fått en tilldelning 
på närmare 9 miljoner kronor från Energimyndigheten, 
och kommer därmed kunna erbjuda tre nya laddstolpar. 
Placering av dessa blir i Gamlarps industriområde mellan 
Finnvedens lastvagnar och Postnords terminal utmed 
riksväg 40. 

Det är stor efterfrågan på laddstationer, projektet beräknas 
därför vara klart hösten 2023.

 Elbilspool i Nässjö
 – KAN DET VA NÅGOT?  

Att dela bil med andra är ett flexibelt 
och smart sätt med omtanke om 
både miljön och ekonomin. 

Du bokar bilen enkelt i en app när du 
behöver den, hämtar, kör och lämnar sedan tillbaka bilen 
på samma plats när du är klar. 

Just nu tittar NAV på om man skulle kunna testa en elbils-
pool i Nässjö. Kanske kan det vara intressant för dig som 
privatperson eller för ditt företag? Vi arbetar vidare och så 
snart vi har ett testupplägg så informerar vi på facebook 
och nav.se. Så håll utkik där!   

  

Lennart Pamp, chef NAV Elnät

SAMVERKAN  |  TEMA

Bor du i flerbostadshus?
Idag har många villor en fiberanslutning eller har erbjudits 
fiberanslutning i Nässjö stad med kransorter. Flerbostadshus 
har anslutits efter förfrågan från fastighetsägare.

Nu erbjuder Citynätet fiberanslutning till flerbostadshus 
med minst 4 st lägenheter. Fiberarbetet planeras att påbör-
jas under nästa år, 2023.

Är du hyresgäst och vill få in fiber till din lägenhet? Prata 
med din fastighetsägare och be hen hålla utkik efter erbju-
dande om fiberanslutning från Citynätet.

Gemensam beredskap elnät
 - SAMVERKAN OM NÅGOT HÄNDER 

NAV Elnät har från den 6 oktober  
gemensam beredskap med Eksjö  
Energi Elnät.

Varför?
- Vi får en säker och bra arbetsmiljö där 
våra elmontörer kommer bort från ensam- 
arbete under beredskapstiden, en montör från varje bolag 
har beredskap samtidigt, berättar Lennart Pamp, chef NAV 
Elnät.

- Vi säkrar därmed också driften för vår och våra kunders 
skull vilket är viktigt. En annan fördel är att vi gemensamt 
ser till att vi har rätt kompetens och följer utvecklingen 
inom området. Via samarbetet får vi också ännu bättre möj-
lighet att kunna byta erfarenheter mellan våra bolag och 
medarbetare, konstaterar Lennart Pamp. 

Fjärrvärme – tryggt och stabilt
Streamad värme! En trygg, bekväm, driftsäker, hållbar och analog streamingtjänst där 
värmen strömmas i rör under marken direkt hem till dig. Vi ansluter kontinuerligt fler 

fastigheter till fjärrvärme. Är du är intresserad av att få streamad värme 
till din fastighet hör av dig till kundservice på 0380-51 70 00 eller  
info@nav.se

Trygga din  uppvärmning?

Illustrationsbild
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   Vanliga frågor vi får:
- I vilken ordning röjer vi snö? Vad gäller för Nässjö och med kransorter?
- 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 om gällande snöröjning?

Scanna qr-koden uppe till höger eller se www.nav.se/sno – här hittar du svaren!  

Snöröjning 
& halkbekämpning

Ansvar och skyldigheter:

NU SNÖAR DET - HUR HANTERAR VI…

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: du parkerar så att bilen 
står rätt från midnatt och framåt. 

Häckar och träd
Röj grenar som hänger ut över trotto-
aren, så det finns en fri höjd på minst 
tre 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.

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 

Snöskottning på 
din egen tomt
Det är viktigt att du inte slänger ut snön 
på trottoaren, skyltad gång- och cykel-
bana eller gatan. 
När du skottar din infart ska du även 
se till att trottoaren utanför din tomt är 
framkomlig så långt som möjligt. 

Vill du (kund i Nässjö kommun) att vi 
hämtar din gran, måste du beställa hämt-
ning senast onsdagen den 11 januari 
kl. 12.00. Besök www.nav.se/julgranar 
eller scanna QR-koden för att se hur du 
kan anmäla din hämtning. Du kan också 
mejla till info@nav.se eller ringa 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 kostnadsfritt.  

Vi vill också passa på att informera dig 
om, att årets hämtning av 
julgranar är den sista.  
Julen 2023 blir det alltså 
ingen hämtning av granar 
från NAVs sida.

Hämtning av julgran

Läs av din vattenmätare!
Det är viktigt att du som fastighetsägare 

läser av din vattenmätare minst en gång/
år (gärna oftare). Vi skickar ett avläsnings-
kort när det är dags för dig att läsa av. 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 nedan 
med din smartphone, kommer du enkelt 
till inloggningssidan för ”Mina Sidor”.

Vill du hellre skicka in din avläsning 
med post eller ringa in 
mätarställning till NAV 
kundservice så går det 
naturligtvis lika bra.

Nu snöar det  
- hur hanterar vi 

snöröjningen? 
Sammanlagt har vi 

många mil gator och 
cykelvägar att ploga 
och halkbekämpa i 

Nässjö kommun.



   

Jul (vecka 51, 2022)  

Nyår  (vecka 52, 2022)  

Trettondagsafton/Trettondagen (vecka 1, 2023)

Gäller dig som har hämtning vecka 51. Ställ fram dina kärl 
senast kl. 06:00 och låt kärlen stå framme tills vi har tömt.

Gäller för dig som har hämtning vecka 52. Ställ fram dina 
kärl senast dagen innan hämtning kl. 06:00 och låt kärlen 
stå framme tills vi har tömt.

Gäller för dig som har hämtning vecka 1. Ställ fram dina kärl 
senast dagen innan kl. 06:00 och låt kärlen stå framme tills 
vi har tömt.

Måndag har hämtning som vanligt 19/12
Tisdag har hämtning som vanligt 20/12
Onsdag hämtning som vanligt 21/12
Torsdag har hämtning som vanligt 22/12
Fredag har hämtning som vanligt 23/12  

Måndag har hämtning på Tisdag 27/12
Tisdag har hämtning Tisdag och Onsdag 27/12-28/12
Onsdag har hämtning som vanligt 28/12
Torsdag har hämtning som vanligt 29/12
Fredag har hämtning som vanligt 30/12

Måndag har hämtning som vanligt 2/1
Tisdag har hämtning som vanligt 3/1
Onsdag har hämtning tisdag och onsdag  3/1-4/1
Torsdag har hämtning onsdag 4/1
Fredag har hämtning torsdag 5/1

Ändrade dagar för sophämtning   2022/23
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Som alltid förändras 
sophämtningen de 

veckor som har extra 
helgdagar. 

Vi arbetar inte s k  
”röda dagar”, vilket 

innebär förändringar 
för sophämtningen.

Beställ hämtning senast kl 12.00 måndagen före första hämtningsdagen 
(alltid en tisdag) www.nav.se/vitvaror eller scanna QR-koden.

Ändrade dagar för sophämtning påsk och framåt är inte klara än, utan 
kommer redovisas på www.nav.se eller scanna QR-koden och i vårens 
Nytt från NAV som beräknas komma ut i april månad.

Under nästa år, 2023, kommer vi att införa avisering inför slamtömning. 
Detta innebär att vi meddelar dig som kund några veckor innan töm-
ningen kommer att genomföras, via SMS och/eller via e-post. Vi kommer 
även på samma sätt informera dig, när vi är klara och har varit och tömt.
Vi behöver därför ditt mobilnummer och/eller din e-postadress!
Kolla Mina sidor så du har aktuell information där. Du kan också höra av 
dig till NAV kundservice 0380-51 70 00 eller info@nav.se

Ingen hämtning i Januari
7 - 10 februari
7 - 10 mars
4 - 6 april

Vitvaruhämtning 2023

Avisering slamtömning 
via SMS och/eller e-post

9 - 12 maj
13 - 16 juni
Ingen hämtning i Juli
1 - 4 augusti

5 - 8 september
3 - 6 oktober
7 - 10 november
5 - 8 december

   Vanliga frågor vi får:
- I vilken ordning röjer vi snö? Vad gäller för Nässjö och med kransorter?
- 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 om gällande snöröjning?

Scanna qr-koden uppe till höger eller se www.nav.se/sno – här hittar du svaren!  

Snöröjning 
& halkbekämpning

NU SNÖAR DET - HUR HANTERAR VI…

Viktig info 
för dig som 

har slam- 
tömning
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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.
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