S i s t e m d e reci cl a re
Tomberonul pentru hartie poate sa contina:

Carton

Cartoane
de oua

Cutii de
lapte (dupa

ce au fost
limpezite bine)

Cutii de
carton de la
cereale

Plicuri,
pliante,
chitante,
hartie de
birou

Ziare, reviste

Hartie de
cadouri

Toate materialele NU trebuie să fie în pungi sigilate, trebuie să fie libere în tomberon

Tomberonul de plastic poate sa contina

Sticle si
ambaleje de
plastic de
la produse
alimentare

Produse metalice,
de ex. capace de
borcane

Sticle de
plastic, de ex.
de la sampon,
sosuri

Genti din plastic,
ambalaje de
plastic ,de ex. de
la dulciuri, biscuiti.
Tavi din plastic,
sacose si pungi din
plastic

Folie de
plastic
transparenta
si colorata

Conserve de mancare cum ar fi cele de la sosuri, fasole, etc
Toate materialele NU trebuie să fie în pungi sigilate, trebuie să fie libere în tomberon

Informatii generale
Centrele de reciclare sunt situate in Höfðabrekka, Þverá, la Kópasker si Raufarhöfn.
În aceste locuri exista containere speciale pentru piese de metal, fier, deșeuri voluminoase, precum și deșeuri
obișnuite amestecate.
Atentie, este foarte important sa fiti atenti cand reciclați piese de metal și fier vechi.
Vă rugăm să aveți grijă când aruncați deșeuri voluminoase în centrele de reciclare din cauza 			
pericolului care poate apărea în condiții de vânt.
In containerul pentru deșeuri voluminoase nu este permis niciun material de sticlă!
Dacă nu există un container cu marcajele corespunzătoare pentru reciclarea dvs. trebuie să găsiți o altă soluție, vă
rugăm să nu lăsați gunoi pe jos direct la centrul de reciclare.
Colectarea de echipamente electrice, deșeuri periculoase etc. se face la Kópasker, în acord cu Sel sf. sau în Raufarhöfn
în acord cu Áhaldahús.
Containerele pentru carton ondulat se găsesc la Ásbyrgi, Kópasker si Raufarhöfn.
Atenţie! Aceste containere sunt destinate doar cartonului ondulat, cartoanele obișnuite sunt reciclate în
coșul de hârtie.
Containerul pentru plastic primeste toate materialele din plastic si aluminiu de uz casnic.
Obiecte mari de fier vechi trebuie reciclate în containerul corespunzător marcat.
În plus, există containere închise de gunoi situate la Lund, Sultir, Meiðavellir și alte locuri din zonă.
În convenția privind gestionarea deșeurilor din municipalitatea Norðurþing, art. 9 spune, printre
altele, și despre locația și disponibilitatea containerelor de gunoi:
Gunoiul trebuie depozitat in saci de gunoi, iar containerele trebuie amplasate astfel incat sa existe acces stradal
bun. În cazul apartamentelor, containerele trebuie să fie așezate împreună, astfel încât să asigure acces la
fiecare container individual și posibilitatea de a goli fiecare dintre ele fără a muta alte containere. În planificarea
noilor cartiere, depozitarea deșeurilor ar trebui să fie luată în considerare la planificare.

