Sorteringsliste
Vesturbyggð

Gjenvinn og hjelp hverandre
å holde miljøet vårt rent

www.vesturbyggd.is

Sorteringsliste
Husholdning

Kategori

Råmaterialer

Behandling

Gjenvinning

Bølgepapp
Kan settes i blåtønne

Kartong, pizzaesker

Papp (tørr, ren og uten
matsmitte)

Pakket for eksport

Aviser og ukeblad
Kan settes i blåtønne

Aviser, ukeblad, kopipapir,
reklamebrosjyrer, brosjyrer,
enveloper ofl.

Heftestift, spiraler og slike
ting, trengs ikke å fjernes av
papiret

Pakket for eksport

Beverage cartons
Kan settes i blåtønne

Melkevarer og saft (også
kartong som er belagt
med aluminium)

Rene, tørre og
sammenbrudde

Pakket for eksport

Plast

Alt plast, hårdt og mykt, dvs. Tørt og rent
plastposer, plastlokk, yogurtbegere, plastdunker,
skumplastplater og
kaffeposer

Presset og pakket
for eksport

Metall

Metalavfall sånn som
hermetikksbokser og
glasskrukkelokk

Tørt og rent

Solgt til gjenvinnere

Batterier

Alle batterier, også fra
bærbare pc-er og telefoner
som er ubrukelige

I stykketall

Transportert til Reykjavik,
sortert og destruert

Stearinlysrester

Alle stearinlysrester

Rene stearinlys
(ikke i krukker)

Brukt til å lage nye stearinlys

Røde kors i
Patreksfjord

Container for
forbruksvarer

Alle klær og tekstiler, sko,
linoleum, sengetøy ofl.

I godt lukket pose som
plasseres ved containeren
hos Røde korsens hus

Sortert, eksportert og
gjenbrukt

Containeterminaler

Container for
household items

Møbler og møblement

Lurt å sette sammen
det som tilhører i sett

Andre beboere kan ta
tingene og benytte de

Container for
uvirksom avfall

Sand, muravfall og glass

Rene, sorterte materialer

Deponert hos kommunen

Container for jern
og annen metall

Jern og annen metall

Plasseres i containeren

Eksportet og gjenvunnet
i utlandet

Container for grass
and soil

Grass from gardens,
tree branches etc.

Clean soil

Delivered to municipality

Container for dekk

Dekk

Farlig avfall og oljer

All farlig avfall og oljer

Levere til container terminal

Destruert ifølge reglement

Elektroniske produkter
og møbler

Alle møbler og alle
elektroniske produkter

Levere til container terminal

Partert og sortert
av arbeidere

Container for trevirke

Alt trevirke

www.vesturbyggd.is
/flokkun

Frekari upplýsingar
Íslenska

More info
English

Transpotert og gjenvunnet

Kommunen destruerer
på passende måte

Mer informasjon
Norsk

Więcej informacji
Polski

Sett laust í tunnu eða kar:

Sléttur pappi/bylgjupappi
s.s. hreinir pizzukassar og
morgunkornspakkar.
Cardboard & non corrugated
cardboard. Clean pizza boxes.

Fernur, skolaðar og
samanbrotnar.
Beverage Cartons, clean and
folded.

Dagblöð og tímarit
Newspapers & magazines
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