
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

$timestamp-j.n.Y$

Poistotekstiilien keräys alkaa ensi vuonna

Poistotekstiilien eli rikkinäisten ja käyttökelvottomien, mutta puhtaiden vaatteiden

keräys alkaa koko Suomessa ensi vuonna. Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan

alueella poistotekstiiliä tullaan keräämään kahdessa keräyspisteessä: Mustankorkean

jätekeskuksella (Ronsuntaipaleentie 204, Jyväskylä) ja Laukaan pienjäteasemalla

(Katajamäentie 6, Laukaa). Muista pakata poistotekstiilit suljettuun muovipussiin

tuodessasi niitä keräykseen. Keräys alkaa 2.1.2023.

Lue lisää

Joulukuussa viivästyksiä

jäteastioiden tyhjennyksissä

Itsenäisyyspäivä, tapaninpäivä ja

loppiainen voivat hieman myöhäistää

jäteastioiden tyhjennyksiä. Huolta ei silti

ole, jätteet kyllä noudetaan.

Ps. Muistathan, että asiakaspalvelumme,

jätekeskuksemme ja Laukaan

pienjäteasemamme ovat suljettuja

joulunpyhät eli ns. punaiset

Biojätteen ulkosäkit

kielletään 1.1.2023

Kielto koskee ulkona olevia isoja

biosäkkejä. Keittiön biojäteastiassa voi

edelleenkin käyttää pieniä, ns. tavallisia

biohajoavia pusseja. Biosäkkien kielto tuo

säästöjä niin asukkaille kuin

Mustankorkeallekin. Jos olet ostanut

säkityspalvelun meiltä, loppuu se

vuodenvaihteessa automaattisesti.

Kyseessä on vuoden kokeilu
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j py p

kalenteripäivät.

Lue lisää

Kyseessä on vuoden kokeilu.

Lue lisää

KERRO MEILLE MIELIPITEESI

Ulkona olevat biosäkit kielletään ensi vuonna.

Onko tämä mielestäsi hyvä juttu?

 

   

Kyllä, silkkaa

säästöä

kaikille!

 

 

 

   

En osaa sanoa,

mutta vähän

mietityttää!

 

 

Joulun ajan jätteiden lajittelu

Kokosimme sinulle ohjeet joulun ajan jätteiden lajitteluun sekä kinkkurasvan

törpöttämiseen. Mukana on myös taloyhtiön infotaululle tulostettava joulun

lajitteluohje.

Lahjoitamme osana Törppö-perinnettä 1 000 euroa hyväntekeväisyyteen. Kohde valitaan

joulukuun alkupuolella asukkaiden tekemistä ehdotuksista sosiaalisen median

kanavissamme.

Lue lisää

Käteismaksu poistuu

Mustankorkealla kierrätetään lähes kaikki,

mutta jatkossa emme enää vastaanota

käteistä. Korttimaksaminen on nopeaa ja

turvallista. Mustankorkean jätekeskuksella

käy päivittäin noin 600 asiakasta.

Lue lisää

Toimistomme on auki

Kivääritehtaan toimistomme palvelee

asiakkaita paikan päällä arkisin

maanantaisin ja torstaisin klo 9-15.

Tervetuloa asioimaan! Sähköisillä

kanavilla, chat-asiakaspalvelulla ja

puhelimella palvelemme monipuolisesti ja

joustavilla aukioloajoilla.

Lue lisää
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Kysyimme viimeksi

Viime uutiskirjeessä kysyimme ovatko kortimaksut sinulle arkipäivää. Uutiskirjeen

vastaajista 82 prosenttille ne olivat ns. tuttu juttu.

Kierrätystä päiväkoteihin

Meiltä kysytään Mustankorkealla usein, miten kierrätystä voisi opettaa päiväkodissa.

Tässä liikunnallinen leikki kierrätyksestä, mitä voi soveltaa lasten ikätason mukaan

helpommaksi vai vaikeammaksi. Video tehtiin osana "Lapset mukaan töihin" -

teemapäivää. Katso video alta!

Seuraa meitä

Neuvonta ja

sähköinen asiointi

www.mustankorkea.fi

live chat-asiakaspalvelu

arkisin ma-pe 8-22

la-su 10-18

www.mustankorkea.fi

Mustankorkean

jätekeskus

arkisin ma-pe 7-19

la 9-14 (touko-elo)

kts. poikkeavat aukioloajat

www.mustankorkea.fi

Ronsuntaipaleentie 204

40500 Jyväskylä

Laukaan

pienjäteasema

arkisin ti ja to 14-19

la 10-14 (touko-elo)

Katajamäentie 6

41340 Laukaa

Toimisto

asiakaspalvelu@mustankorkea.fi

p. 010 325 3900

arkisin ma-pe 9-15

Kivääritehtaankatu 6C

40100 Jyväskylä

arkisin ma ja to 9-15

Uutiskirje jaetaan jätehuollon asiakkaille ja sidosryhmille.
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