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Syksyn aukioloajat alkavat ensi viikolla

Viimeistä lauantaita viedään kesän aukioloaikojen suhteen! Mustankorkean jätekeskus ja

Laukaan pienjäteasema palvelevat vielä tällä viikolla myös lauantaina.

Jätekeskuksemme on avoinna lauantaina 27.8. klo 9-14 ja Laukaan pienjäteasema klo

10-14. Syyskuusta lähtien alkavat syksyn aukioloaikamme, eli palvelemme vain arkisin ja

viikonloppuisin olemme suljettuja. Kesälauantaisin palvelemme jälleen toukokuusta

2023 alkaen.

Lue lisää

Jääkö omenaa jätteeksi?

Jääkö omenaa yli omien tarpeiden vai

iskikö omppuihin muumiotauti? Meille voit

tuoda omenat pienkuormamaksulla.

Vastaanotamme niitä Mustankorkean

jätekeskuksella. Niille on oma lavansa

"Haittakasvit ja muumio-omenat", jonne

voit tuoda niin muumiotautiset omenat

sekä ylijääneet tai muuten pilaantuneet

omenat.

Vaarallisen jätteen

kierrätysauto on liikkeellä

Nyt voit tuoda kodin vaaralliset jätteet

kierrätysautollemme! Vastaanotamme

maksutta maaleja, öljyjä, aerosolipulloja

tai pilalle menneitä kynsilakkoja elo- ja

syyskuussa. Kierrätysauto pysähtyy

Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja

Toivakassa 28 eri paikassa. Osalla pisteitä

mukana on myös kierrätyskoutsi!

Tapahtuma sai nimensä jyväskyläläisiltä
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Lue lisää

Tapahtuma sai nimensä jyväskyläläisiltä

lukiolaisilta.

Lue lisää

Kävelykatukirppis

sunnuntaina 28.8.

Olemme mukana Kävelykatukirppiksellä

nyt sunnuntaina 28.8. klo 12-16. Sään

vuoksi pisteemme sijaitsee Kauppakeskus

Kolmikulman sisätiloissa. Tule

osallistumaan Kotipizzan lahjakortin

arvontaan ja kysymään jätteiden

lajittelusta kierrätyskoutsiltamme.

Nähdään sunnuntaina!

Tapahtuman FB-sivut

Nettisivujamme uudistetaan

- anna palautetta

Olemme uudistamassa nettisivujamme

mustankorkea.fi. Onko sinulla toiveita tai

kehitysehdotuksia sivuihimme liittyen?

Mikä toimii tai mikä ei toimi? Anna risuja

ja ruusuja sekä vaikuta tuleviin sivuihin.

Uudet sivut julkaistaan ensi vuoden

alkupuolella. Voit lähettää

kehitysajatuksesi sähköpostilla

tiedotus@mustankorkea.fi

10 vinkkiä ruokahävikin

pienentämiseen

Syyskuussa on jälleen aika arvostaa

ruokaa. Hävikkiviikko 12.-18.9. herättelee

meitä tarkastelemaan omia

ruokatottumuksiamme. Me mustislaiset

listasimme sinulle kymmenen vinkkiä

ruokahävikin pienentämiseksi.

Lue lisää

Puutarhajätettä 12,50

euron päivämaksulla

Vielä on kesää jäljellä ainakin säiden

puolesta, mutta jossain vaiheessa syksyä

haravointityöt kutsuvat kotipihoilla.

Muistathan, että meille voit tuoda

puutarhajätteitä, kuten risuja ja

haravointijätettä 12,50 euron

päivämaksulla. Se tarkoittaa, että voit

tuoda saman päivän aikana aukioloaikojen

puitteissa niin monta kuormaa kuin ehdit. 

Lue lisää

KERRO MEILLE MIELIPITEESI

Aiotko osallistua Hävikkiviikkoon ruokahävikkiä

pienentämällä?
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Voit myös jakaa parhaat hävikkivinkkisi vaikka sosiaalisessa mediassa. Muista käyttää

hashtagia #hävikkiviikko #mustankorkea

 

    Ehdottomasti!  

 

 

   
En koe

tarpeelliseksi!
 

 

Kiitos palautteestanne viime uutiskirjeeseen

Kysyimme kuinka moni tilaa jo ja kuinka moni aikoo tilata jätelaskunsa e-laskuna.

Vastanneista jopa 15 prosenttia lupasi muuttaa jätelaskunsa ympäristöystävälliseksi e-

laskuksi. Kiitos, pienistä puroista kasvaa yhdessä iso virta.

Miten olemme onnistuneet?

Asiakaspalaute on meille tärkeää, jotta tiedämme miten kehittää toimintaamme

jatkossa. Olisimme kiitollisia, jos käyttäisit hetken aikaasi ja laittaisit meille palautetta.

Voit antaa palautetta pelkällä kouluarvosanalla tai muutamalla sanalla alla olevan linkin

kautta. Kiitos!

Lue lisää

Uutispoimintoja meiltä ja muualta

» Jätekatokseen tuotiin jopa saunaremontin jätteet (mielipidekirjoitus).

» Korona-aikaan viemäritukoksia jopa yhdeksän viikossa aiemman 1-2 sijaan - katso lista,

mitä vessanpönttöön ei saa laittaa.

» Keskustelu farmaseutin kanssa voi auttaa välttämään hutiostoksia lääkkeissä

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

Uutiskirje jaetaan jätehuollon asiakkaille ja sidosryhmille.
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