Tórshavnar kommuna

At skilja er at skilja.

Skilir tú?

At skilja ger allan munin
Við nýggjari endurnýtsluskipan fer Tórshavnar
kommuna nú at leggja enn størri dent á at
endurnýta so stóran part av burturkastinum,
sum til ber.

Skilja vit væl, verða tilfeingi varðveitt, og vit fáa
ístaðin nýggjar inntøkur. Harumframt gagnar
hetta náttúruni og ger Tórshavnar kommunu til
eitt betri stað – eisini hjá komandi ættarliðum.

Framyvir skal alt, sum kann endurnýtast, skiljast Í hesum faldara kanst tú skjótt og lætt lesa,
frá tí vanliga burturkastinum. Málið er, at einki, hvussu tú skalt bera teg at, tá ið skipanin er sett
sum kann brúkast aftur, verður tveitt burtur.
í gildi.

Vanligt burturkast

Vanligt burturkast er rusk úr húsarhaldinum, ið
ikki er vandamikið og ikki kann endurnýtast, eitt
nú matleivdir úr køkinum.

Grái posin
Tann grái posin er bert til vanligt burturkast. Øll
húsarhald fáa ein gráan posa frá kommununi um
vikuna. Eru fleiri enn fimm fólk í húsinum, letur
kommunan tveir posar. Er tørvur á fleiri posum,
ber til at keypa serligar kommunalar ruskposar
í handlunum.

Burturkast skal pakkast inn
Alt burturkast skal vera í plastposa, áðrenn tað
verður koyrt í tann gráa posan. Blæur, bind og
tílíkt skulu vera í afturlatnum plastposa. Hvassir
lutir skulu ballast væl inn. Verður hetta ikki
gjørt, kunnu ruskinnsavnararnir fáa álvarsligt
mein.
Pappír og papp, avroð, urtagarðsburturkast,
vandamikið burturkast, upptøka eftir fletting og
burturkast frá bygging og tílíkt skal ikki koyrast
í tann gráa posan.

20 er lyklatal
Tá ið 20 sentimetrar eru upp til posakjaftin ella
posin vigar 20 kilo, er posin fullur. Posin skal
standa í stativi, og leiðin hjá ruskinnsavnaranum
til stativið skal vera trygg og í mesta lagi 20
metrar.
Har sum ruskstativið stendur, skal vera ljóst og
reint, og tað skal vera lætt at koma at.

Heinting av gráum posa
Gráir posar verða heintaðir hvørja viku og fluttir
á brennistøðina á Hjalla. Har verður alt tað
vanliga burturkastið nýtt sum brenni í fjarhitaskipan okkara.

Pappír og papp

Pappír og papp er virðismikið og skal ikki beinast burtur saman við tí vanliga burturkastinum.

Grøna ílatið
Sum liður í nýggju endurnýtsluskipanini fær
hvørt húski eitt grønt ílat til pappír og papp.
Tað grøna ílatið skal standa við síðuna av tí
vanliga ruskstativinum og skal vera lætt atkomuligt. Ílatið kann til dømis eisini setast í eina
garasju, men tá er neyðugt, at tað verður sett
útum, tá ið tað skal tømast.
Til ber at festa ílatið, so at tað ikki fýkur í vindi.
Á Snarskivuni og á www.torshavn.fo kanst tú
síggja ymsar møguleikar.

Pappír og papp skal
vera turt og reint
Bert turt og reint pappír og papp kann endurnýtast. Hevur pappírið ella pappið eitt nú verið í
beinleiðis sambandi við mat ella sápu, kann tað
ikki endurnýtast og skal beinast burtur saman
við tí vanliga burturkastinum. Hetta er til dømis
galdandi fyri margarinpappír, papptalerkar,
sápupakkar og tílíkt.

Tøming av tí grøna ílatinum
Sættuhvørja viku verður tað grøna ílatið við
pappíri og pappi tømt. Lýst verður í fjølmiðlunum, nær íløtini í tínum øki verða tømd.

Vandamikið burturkast

Merking av
vandamiklum burturkasti
Til tess at tryggja tey, ið taka ímóti burturkastinum, er neyðugt, at vandamikið burturkast
verður merkt. Til dømis skalt tú skriva ‘terpintin’
á dunkin við terpintini og ‘lakk’ á blikkið við
lakki. Harumframt skalt tú altíð ansa eftir, at íløt
við vandamiklum innihaldi eru væl afturlatin.

Burturbeining av
vandamiklum burturkasti
Tú kanst lata inn vandamikið burturkast á
endurnýtsluplássinum á Hjalla.
Burturkast sum t.d. battarí, lágorkuperur,
blýleivdir, eiturevni, máling, olja, sýrur, lútir og
tílíkt er sera vandamikið. Kemur hetta í bland við
vanliga burturkastið, kann stórur skaði standast
á menniskju og náttúru. Tað er tí strangliga
bannað at koyra slíkt burturkast í tann gráa
posan.

Harumframt fært tú tvær ferðir um árið ein
serligan posa til vandamikið burturkast. Hesir
verða heintaðir og fluttir á Hjalla. Har verður
innihaldið skilt og viðgjørt.
Lýst verður í fjølmiðlunum, nær posin við
vandamiklum burturkasi verður heintaður.

Endurnýtslupláss

Endurnýtsluplássið á Sandvíkahjalla er ein nýggj
tænasta til borgarar í Tórshavnar kommunu. Her
ber til at lata inn alt burturkast, ið ikki verður
heintað við bústaðin.
Á plássinum eru bingjur til tað skilda burturkastið. Tú kanst koyra inn á plássið við bili.
Gjølla er merkt upp, so lætt er at finna røttu
bingjuna. Tú kanst stilla bilin við hvørja einstaka
bingju og avskipa.
Til tess at minka um bíðirøðina á endurnýtsluplássinum eigur tú at skilja burturkastið heima.
Á endurnýtsluplássinum, á Snarskivuni og á
www.torshavn.fo kanst tú fáa eina vegleiðing, ið
vísur, hvussu tú skalt skilja burturkastið.

Útbúgvin starvsfólk eru á plássinum. Tað er
umráðandi, at vegleiðingar frá teimum verða
fylgdar.
Tá ið tú letur vandamikið burturkast inn, skalt
tú altíð seta teg í samband við eitt starvsfólk.

Upplatingartíðir
Endurnýtsluplássið er opið soleiðis:
Mánadag - fríggjadag: 8 - 17
L eygardag: 10 - 17

reproz

Burturkast er virðismikið…
…um tú skilir tað rætt!
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