Skilagátt
í
Vestmanna
Upplatingartíðir á Skilagátt:
mánadag til fríggjadag frá kl. 1600 til 1800.
leygardag frá kl. 1400 til 1700.

Um Skilagátt
Vestmanna Kommuna eigur og rekur Skilagátt. Skilagátt er bert ætlað til at taka ímóti smáum nøgdum
av húsarhaldsburturkasti.
Skilagátt hevur bingjur ella aðrar móttøkuskipanir til hesar bólkar:











burturkast at brenna
papp
pappír
klárt plastikk/vikluplast
jarn og metal
blikk til nýggjárið
el-lutir
spariperur og ljósrør
køli- og frystiútbúnaður
serliga dálkandi burturkast










spillolja
stórviður og plattar
asbest, eternit og gips í smærri
nøgdum
bjálvingarull, pvc
vøsk, kummur, keramik
Nótir, trol, gørn og trossar
patrónir, fýrverk, neyðrakettir o.l.
urtagarðsleivdir, greinar og viðarbular

Á Skilagátt er eisini ein bingja frá Dugna til innbúgv, brúkslutir o.a.
Skilagátt er ikki ætlað til at taka ímóti stórum nøgdum av burturkasti t.d. húsaklædningum, vindeygum
ella timbri.
Húsarhald, sum hava tílíkt burturkast, verða biðin um at venda sær til IRF á tlf. 414243.
Handlar og virkir annars skulu avtala síni ruskviðurskifti við IRF á tlf. 414243.
Bilurin skal vera tómur til ásettu afturlatingartíðina.
Burturkast má ikki setast uttan fyri portrið, tá ið Skilagátt er stongd.

Tá ið ruddað verður heima
Tað er týdningarmikið, at burturkastið verður skilt í nevndu bólkar, áðrenn tað verður fylt í bilin ella
vognin.
Um burturkastið verður koyrt í opnum bili ella viðfestisvogni, er tað týdningarmikið, at burturkastið
verður fastspent ella net lagt útyvir, so tað ikki dettur ella fýkur úr lastini ella vogninum.

Gjøld á Skilagátt
Hesi gjøld verða kravd:
 200 kr/m3 fyri vanligt burturkast fyri nøgdir størri enn 1 m 3. Undantikið eru hvítvørur og innbúgv.
 200 kr/m3 fyri stórvið fyri nøgdir størri enn 1 m3.

Burturkast at brenna



Húsarhaldsburturkast, so sum matleivdir, skitið papp, krukkur
Annað burturkast, so sum timbur, flamingo, teppir, møblar, plast, plattar, dekk

Tað, sum ikki fæst í húsarhaldsposan, sum IRF heintar hvørja viku, ikki kann endurnýtast, og ikki er
dálkandi, skal koyrast í bingjurnar til burturkast at brenna.
At gera heima
Stórir lutir skulu takast sundur soleiðis, at teir ikki eru størri enn 0,5 til 1 m langir.
Burturkast at brenna skal vera væl skilt, so at einki av hesum fer í:
 Burturkast at endurnýta
 Burturkast at tyrva
 Serliga dálkandi burturkast
 Lutir og evni, sum skaða ovnin hjá IRF, t.d. jarn, trýstfløskur, neyðbluss, fýrverk, patrónir, kemiskur
lútur v.m.
Spónir, dust, fjarðar og annað lætt tilfar skal koyrast í posa, sum bundið er fyri. Prikið hol á posan,
soleiðis at hann ikki brestir, tá ið hann verður handfarin.
Saltaður matur, so sum grind, fiskur, o.l., skal reinsast fyri salt, áðrenn tað verður koyrt í bingjurnar.
Í samband við burturkast frá slaktinum skulu vembur tømast, áðrenn tær verða koyrdar í bingjurnar.
Stórviður skal ikki latast í bingjurnar til burturkast at brenna, men í lastir til endamálið.

Reint papp
Papp, eitt nú smáeskjur frá tannkrem- og maisflykrupakkum o.s.fr., pappeskjur, bylgjupapp, grovt
flatpapp og kartong. skal í tann hvíta IRF-posan. Stórar pappeskjur skulu í bingjuna til papp.
Um bleytt, klárt pakkiplast er í eskjuni, skal tað skiljast frá. Sí punktið um bleytt plast/vikluplast.

Pappír
Bløð, avísir, makulerað pappír, brævbjálvar, kopipappír osfr. skal í tann hvíta IRF-posan.
Persónlig skriv skulu ikki í hvíta IRF-posan.
Eggjabakkar og djús- og mjólkapakkar skulu ikki í hvíta IRF-posan.

Hvíti posin
Hvíti posin er til endurnýtslu av pappíri og pappi. IRF-bilurin heintar posan, tá ið hann er fullur.
Hvíti posi skal ikki latast inn á Skilagátt.
At gera heima
Pappið skal skiljast, so at tað er so reint, sum gjørligt. Umbúnaður, eitt nú flamingo, bleytt plast og
annað líknandi, skal tømast úr eskjunum, og eskjurnar skulu leggjast saman, so tær fylla sum minst.

Bleytt plast/vikluplast
Klárt, reint og bleytt plast. Plastið er bleytt, tá ið tú kanst binda ein knút við tí.








Bløruplast
Pakkiplast frá vøruplattur
Bleytt pakkiplast til møblar v.m.
Plast, sum bløð og lýsingar eru í
Tunnu kláru plastposarnir, tú fært í handlum til frakt
Bleyti plastpakkin í legodósum og øðrum spølum/vørum
Plast frá t.d. klædnavørum, tú keypir

Plastið skal latast inn á Skilagátt. Móttøkuskipan er til endamálið.

Jarn og metal
Í móttøkuskipanina til jarn og metal skal m.a. hetta: lítil blikk og dósir, takplátur, hegn, súkklur,
radiatorar, komfýrar. Saman við jarni skulu koyrast allar tær stóru hvítvørurnar, baðikør, oljufýringar
o.t. – undantikin er køliútbúnaður, sí niðanfyri. Rein blikk skulu koyrast í jarnbingjuna, ímeðan skitin
blikk, eitt nú tóm málingablikk o.t., skulu koyrast í bingjurnar til burturkast at brenna.
At gera heima
Um tað er møguligt, skulu stórir lutir boyggjast saman ella lutast sundur, soleiðis at teir fylla sum minst
í bingjuni.

Blikk til nýggjárshaldið
Blikk verða samlað inn til nýggjárshaldið. Blikkini skulu verða latin inn fyri seg, og tey skulu vera tóm
og rein. Umsjónarfólkið ávísur stað.

El-lutir
Smærri el-lutir skulu í tann reyða IRF-posan.
Størri el-lutir skulu setast í rúmið til endamálið, sum er á Skilagátt.
El-lutir eru t.d. amboð, leikur við battarí, fartelefonir, teldur, printarar, útvørp, sjónvørp, dustsúgvarar
og ljósrør.
Leidningar skulu latast inn fyri seg.
Lampur, lummalyktir og vanligar perur skulu í flestu førum koyrast í bingjurnar til burturkast at brenna,
og tær stóru hvítvørurnar skulu koyrast í bingjurnar til jarn og metal.
At gera heima
Møgulig battarí skulu takast úr el-lutunum, áðrenn teir verða koyrdir á Skilagátt.
Posi og filtur skulu takast úr dustsúgvarunum, pappír, hyllar og skuffur skulu takast úr
kopimaskinunum, og printarapatrónir skulu takast úr printarunum, áðrenn hesir lutir verða koyrdir á
Skilagátt

Spariperur, ljósrør og neonrør
Spariperur, ljósrør og neonrør skulu latast inn fyri seg.
Umsjónarfólkið ávísir stað.

Køliútbúnaður
Køliútbúnaður, so sum køliskáp, frystiskáp og frystiboksir, skulu latast inn á Skilagátt. Umsjónarfólkið
ávísir stað.

Serliga dálkandi burturkast
Vandamikið burturkast ella serliga dálkandi burturkast, sum ikki fæst í reyða IRF-posan, skal setast í
rúmið, sum er merkt til endamálið.
Undir vandamikið burturkast koma størri ljósrør, battarí, printarapatrónir, allur kemiskur lútur, plantuog djóraeitur, akkumulatorar, máling, loysingarløgur, sýrur o.l.
Leggið til merkis, at skitin, tóm málingablikk, málingarullur, penslar og oljufiltur skulu koyrast í
bingjurnar til burturkast at brenna.
At gera heima
Løgurin, tvs. máling, loysingarløgur, sýrur o.l., skal helst vera í upprunaligum íløtum. Um hetta ikki ber
til, skal løgurin vera í tøttum íløtum við greiðari áskrift um innihaldið.

Asbest, eternit, bjálving, gips og PVC í smærri nøgdum
Smærri nøgdir av asbest, eternit, glasull, steinull, gips og PVC rør (kloakkrør og dren) kunnu latast inn
á Skilagátt. Umsjónarfólkið ávísir stað.
Asbest skal vera innpakkað, tá ið tað verður latið inn á Skilagátt.
Størri nøgdir skulu samlast í stórsekkir/á plattar og tú ger avtalu við IRF um heinting.

Spillolja
Spillolja og tungoljuevja kann latast inn á Skilagátt. Tangi er settur upp til endamálið.

Vøsk, kummur, keramikk
Vøsk, kummur, keramik kunnu latast inn á Skilagátt. Tilfarið verður tyrvt. Umsjónarfólkið ávísir stað.

Nótir, trol, gørn og trossar
Nótir, trol, gørn og trossar skulu latast inn á Skilagátt á havnaøkinum. Tilfarið verður sent til
endurnýtslu uttanlands. Havnarumsjónarmaðurin hevur tlf. 770 120.

Stórviður og plattar
Stórviður og plattar, tvs. viður, sum í mesta lagi kann vera 1,8 m langur, skulu koyrast í lastir, sum
eru merktar til endamálið.
Umsjónarfólkið ávísir, hvussu lutirnir skulu leggjast í lastina.

Patrónir, fýrverk, neyðrakettir o.l.
Patrónir, krút, fýrverk, neyðrakettir/-bluss o.l. skal latast inn á Skilagátt. Umsjónarfólkið ávísir stað.

Gras og urtagarðsleivdir
Gras og urtagarðsleivdir, sum skal vera í sekkjum, kann latast inn á Skilagátt. Umsjónarfólkið ávísur
stað.
Tilfarið verður tyrvt.

Greinar
Greinar og sundurskorin trø kunnu latast inn á Skilagátt. Umsjónarfólkið ávísur stað.
Tilfarið verður malið til flis, sum er til sølu, sí niðanfyri.
Gevið gætur: Skøra, Fuchsia (Kristi blóðdropi), japansk pileurt og nógv onnur plantusløg spreiða seg
lætt og eru ringar at sleppa av við.
Tað er umráðandi, tú heima koyrir hetta tilfarið í sekkir, sum bundið er fyri. Sekkirnir skulu í bingjuna
at brenna.

Søla av flis
Flis til urtagarðin verður selt á Skilagátt. Avmarkað nøgd, og tí verður einans selt til fólk búsitandi í
Vestmanna Kommunu.
Flisið verður býtt upp soleiðis:
1. Flis av klønum greinum, grannnálum, bløðum - gott at blanda upp í mold og at koyra undir trø
o.a., 20 kr. sekkurin.
2. Flis av tjykkri greinum - gott at leggja á gøtur o.l., 30 kr. sekkurin.
Gjaldast skal á Kommunuskrivstovuni frammanundan, og kvittan skal vísast á Skilagátt.

Bingjan hjá Dugna
Hevur tú gamlar møblar, innbúgv, steintoy og tílíkt, sum tú vilt av við, men sum er ov gott at blaka
burtur? So kanst tú stuðla arbeiðinum hjá Dugna og á hendan hátt eisini vera við til at hugsa um
umhvørvið og minka um dálkingina.
Á Skilagátt hevur Dugni eina bingju, merkta við búmerkinum hjá Dugna. Umsjónarfólkið vegleiðir.
Tikið verður ímóti lutum, so sum brúkstingum, møblum, leikum, køkslutum, súkklum,
hurðum, steintoyi, amboðum, barnaútgerð o.s.fr.
Tikið verður ikki ímóti klæðum, bókum, sjónvørpum, teldum, køliskápum og øðrum stórum el-lutum.
Millum 80 og 90 % av lutunum, sum verða latnir inn, verða endurnýttir til onnur at
fáa gleði av. Á dugna gera tey smærri ábøtur og reingera lutirnar, sum seinni verða seldir í
Tinghúsinum á Hjalla og á Kambsdali.

