Hyvät osakkaat ja asukkaat
-muistetaan joulunajan kierrätys Joulukukkien käärepaperit ja silkkipaperit, suklaa- ja keksirasiat, kynttilä- ja lelupakkaukset sekä
pahvilaatikot kuuluvat keräyskartonkiin.
Alumiinikääreet, tuikkukynttilöiden ja ulkotulien
metallikuoret, hautakynttilöiden hatut, alumiinifoliot ja puhtaiksi huuhdellut alumiinivuoat keräysmetalliin.
Lahjapaperit eivät ole kelvollisia paperinkeräyslaatikkoon, koska ne sisältävät paljon painovärejä, teippejä ja tarroja. Ne laitetaan sekajätteisiin. Myös steariini, kynttilänpätkät ja lahjanarut
kuuluvat sekajätteisiin.
Lasiset hautakynttilän kuoret kelpaavat sekajätteisiin, ei lasinkeräysastiaan!
Rikkoutuneet led-kynttilät ja valosarjat kuuluvat
sähkölaiteromun keräykseen. Lajitteluasemien,
jätekeskusten ja Ekotorien lisäksi sähkölaitteita
vastaanottavat nykyään myös suuremmat kaupat.

Joulukuuset voi jättää jätteenkeräyspisteelle,
josta ne kerätään huoltomiesten toimesta.
Joulukinkusta tulevaa paistorasvaa ei saa kaataa
viemäriin, koska se saattaa tukkia putkiston.
Anna rasvan jähmettyä ja laita se biojätteisiin tai
laita se juoksevana tiiviissä rasiassa sekajätteisiin.
Vaihtoehtoinen tapa käsitellä joulukinkun paistorasvoja: http://kinkkutemppu.com

Tervetuloa vuosi 2021!
- turvallisesti Muistathan, että uudenvuoden ilotulitteita ei saa
ampua taloyhtiön pihalla.
Ammutut, täysin sammuneet ja jäähtyneet raketit
kuuluvat sekajätteisiin.

Tinat eivät nimestään huolimatta ole tinaa, vaan
enimmäkseen ympäristölle myrkyllistä lyijyä. Käytä
ne uudestaan, tai toimita jätekeskuksiin tai lajitteluasemille.
Palovaroitin on lakisääteinen jokaisessa asunnossa,
paristokäyttöisen palovaroittimen hankinnasta ja
kunnossapidosta vastaa asukas. Palovaroittimia pitää olla
yksi varoitin /60m².
Kynttilät, lyhdyt, tuikut ja ulkotulet ovat eläviä tulia ja
elävän tulen polttaminen vaatii valppautta ja jatkuvaa
silmälläpitoa. Kynttilät ym. on sijoitettava niin, että ne
ovat palamattomalla alustalla ja ettei yläpuolella tai
lähettyvillä ole verhoja tai muuta palavaa.
Ulkotulia ei ole tarkoitettu parvekekäyttöön, sillä
tuulessa liekit voi sytyttää ympäristön palamaan.

Onnellista Uutta Vuotta!
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Härkämäen Huollon henkilökunta kiittää
asukkaita kuluneesta vuodesta
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