endurnýtslan
Faldarin er galdandi frá 1. oktober 2015

Endurnýtslan
í Eysturkommunu
Opið er:
Týsdag til fríggjadag: 16.00–18.00
Leygardag: 16.00–18.00

Kommunan eigur
og rekur endurnýtsluna
Kommunan eigur og rekur endurnýtsluna. Endurnýtslan er bert ætlað
til at taka ímóti burturkasti frá húsarhaldum, serliga slíkum, sum ikki
er egnað at lata í IRF-posan. Bingjuplássið er tó ikki ætlað til at taka
ímóti stórum nøgdum av t.d. timbri, klædningi, taki, vindeygum,
plattum ella fóðursekkjum.
Húsahald, sum hava tílíkt burturkast, verða biðin um at venda sær
til IRF á tel. 414243.
Handlar og virkir skulu avtala síni ruskviðurskifti við IRF á tel. 414243.
Í 2015 byrja vit at taka ímóti innbúgvi og brúkslutum.
Endurnýtslan í Eysturkommunu hevur bingjur ella skipanir
til hesar bólkar:
• Pappír
• Papp
• Jarn & metal
• El-lutir
• Olja
• Bildekk

• Vandamikið burturkast
• Gras & greinar
• Køliútbúnaður
• Brenniburturkast
• Stórviður

Vegleiðing
Í AT SKILJA
BURTURKAST
Fyrsta stig verður tikið, meðan ruddað verður,
og tá ið fylt verður upp í bilin. Tá er tað umráðandi,
at burturkastið verður skilt í nevndu bólkar.
Um koyrt verður í opnum bili, er tað
av alstórum týdningi, at burturkastið
verður fest, so tað ikki fýkur
av lastini.

Hvítur posi skal
ikki latast inn á
bingjuplássið, men
IRF heintar hann
heima við hús

Pappír og papp
Heimaarbeiði: PAPP
Papp skal skiljast, so at tað er so reint sum gjørligt, og latast í bingjuna við
áskriftini „Papp“. Uppi í pappi má ikki vera pappír, plast, flamingo ella annað rusk.
Allar hampuliga reinar og turrar pappeskjur skulu tømast, so at einki pappír, plast,
flamingo ella annað rusk er í eskjunum. Síðani skulu tær leggjast saman, so at tær
eru flatar, men óneyðugt er at kuta tær sundur. Pappeskjur kunnu hava ymiskar litir,
kunnu glinsa og hava myndir uttaná.
Papp sum skal brennast
Eskjur, ið eru fóðraðar við plasti sum mjólkarpakkarnir, eru voksviðgjørdir innan sum
flakaeskjurnar, eru skitnar av olju ella máling, eru gjøgnumbloyttar ella lukta illa av
t.d. fiski, skulu latast í bingjuna til brenniburturkast.
Uppi í pappíri má einki papp vera, men bara pappírsørk, avísir, vikubløð pappírsposar,
brævbjálvar, eisini rútabrævbjálvar, teldupappír o.a.t. Pappír skal latast í grønu
kassarnar við áskriftini „Leyst pappír“, sum standa inni undir skýlinum. Um pappírið
er í íløtum, skulu hesi tømast og bólkast rætt.
Heimaarbeiði: PAPPÍR
Pappírið skal skiljast, so at tað er so reint sum gjørligt. Uppi í pappíri má ikki vera
papp, gylt pappír, silvurlitt pappír, plast, jólapappír, kontórmappur, plastlummar,
bøkur ella annað rusk.

Jarn & metal
Saman við jarni fara allar tær stóru hvítvørurnar,
baðikør, oljufýringar o.a. Bert rein blikk skulu saman
við jarni, helst í innilokaðu lastina, so at tey ikki fúka.
Skitin málingarblikk og oljufiltur skulu brennast.
Um møguligt, so skulu stórir jarnlutir leggjast saman
ella minkast, so at teir ikki taka óneyðuga nógv pláss.

Metal skal
skiljast frá, so at
tað ikki er blandað
upp í hinar bólkarnar

El-lutir
El-lutir eru allir elektroniskir lutir, sum
hava printplátur, t.d. radio, teldur, sjónvørp,
dustsúgvarar o.a., tó ikki lampur, lummalyktir
uttan battarí og vanligar perur, sum í flestu
førum skulu brennast, og tær stóru hvítvørunar,
sum skulu í bólkin „Jarn & metal“.

El-lutir skulu setast
í rúmið við áskriftini
„Vandamikið
burturkast
og el-lutir“

Heimaarbeiði: EL-LUTIR
Posar og filtur skulu takast úr dustsúgvarum, og er innpakking við, skal hon
skiljast frá. Úr kopi- og faksmaskinum skulu pappír, hillar og skuffur tømast.
Printarapatrónir skulu latast í bólkin „Serliga dálkandi burturkast“.

Olja
Olja skal havast í tøttum dunkum
og skal latast í oljutangan á plássinum.

Gras og greinar
Posar og íløt skulu ikki í bingjuna, men skulu
tømast og koyrast í bólkin brenniburturkast. Trø
og tjúkkar greinar skulu skiljast frá og leggjast við
kvørnini, men spyr altíð starvsfólkið á staðnum,
um nakað ivamál er.

Gras, mold og
smáar greinar skulu
latast í bingjuna við
áskriftini „gras
og greinar“

Serliga dálkandi burturkast
Heimaarbeiði: SERLIGA DÁLKANDI BURTURKAST
Ljósrør, battarí og akkumulatorar skulu í bólkin „Serliga dálkandi burturkast“;
somuleiðis máling, upploysaraløgur, sýrur og tílíkt. Veskurnar skulu vera í
tøttum íløtum. Nærri upplýsingar um hetta eru at finna á www.irf.fo. Skriva
innihaldið á ílatið, um tað ikki er merkt. Legg til merkis, at skitin málingarblikk,
málingarrullur, penslar og skitin oljufiltur skulu í bólkin „Brenniburturkast“.

Serliga dálkandi
burturkast skal setast
í gráu kassarnar við áskriftini
„Vandamikið
burturkast“

Køliútbúnaður
Fyrstiboksir og køliskáp skulu tømast og
latast í bingjuna, sum er merkt „Køliútbúnaður“.

Brenniburturkast
Alt plast, smátt timbur, matur, klæði, glas, leirvørur, skinn, skitin málingarblikk,
oljufiltur og annað tílíkt skal latast í bingjurnar merktar „Brenniburturkast“,
sum er nógv tann størsti bólkurin og umfatar alt burturkast, sum ikki kann
endurvinnast, og sum ikki er dálkandi.
Heimaarbeiði: Brenniburturkast
Stórir lutir skulu sagast sundur, og skulu ikki vera størri enn 1 x 0,5 m.
Stórt timbur skal ikki latast í brenniburturkast longur, men latast í serligar
lastir merktar „Stórtimbur“.
Flamingospønir, støv og tómir plastposar skulu vera í posum og bundið
skal vera fyri, so at hesir løttu lutirnir ikki verða tiknir av vindi. Bingjurnar
skulu eisini tømast aftur, og tá koma teir stundum í neyð av leysum ruski.
Tað er skilagott at prika smá hol í posarnar, so at teir ikki bresta, tá ið teir
verða trýstir inn í pressubilarnar hjá IRF.

Hesin háttur skal eisini
nýtast, tá ið fuglafjaðrar
ella privatpappír skulu brennast.
Legg eisini til merkis, at tikið verður
ikki ímóti salti, sum rustetur bingjur,
bilar og brenniovnar, so saltaður
matur, grind, fiskur ella tálg skal
skiljast frá og helst spulast, áðrenn
hann verður latið í bingjurnar. (Salt
kann latast í frárensl við hús ella
úti á plássinum). Viðv. slaktinum
um heystið, skulu vemburnar tømast.
Tøðini kunnu koyrast á bøin.
Stórtimbur
Smáar timburrestir undantiknar
skal timbur latast í serligar lastir,
sum eru ætlaðar til stórtimbur.
Hetta timbrið verður malið í eini
kvørn, sum IRF hevur keypt til
endamálið. Hetta ger, at tað
ikki longur er neyðugt at saga
timbrið í smá pettir.
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