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Endurvinnslutunnan
Recycle Bin

Almennt 
heimilissorp

Í endurvinnslutunnuna má setja eftir farandi flokka:

Það er nauðsynlegt að rétt sé flokkað í tunnurnar svo 
að efnin skili sér þurr og hrein til endurvinnslu.

Stærri plastvörur, s.s. garðstóla 
og rör má ekki setja í tunnuna, 
þessu má skila á gámastöð

Endurvinnslutunnan er losuð 
einu sinni í mánuði.

Losunardaga má finna á 
bolungarvik.is og gamarvest.is.

Sett laust og beint í tunnuna:Í hólfið má setja:

Fernur, skolaðar og saman-
brotnar, má setja lausar í 
tunnuna.

Málma s.s. niðursuðudósir 
og lok af glerkrukkum má 
setja laust í hólfið.

Allt umbúðaplast frá heim-  
ilum má setja í hólfið, 
þ.e.a.s. plastfilmu, poka, 
dósir, brúsa, áleggsbréf 
og plast / frauðplastbakka. 

Rafhlöður skal setja í poka 
í litla hólfið.

Dagblöð og tímarit má setja 
laus í tunnuna ásamt pappír, 
bæklingum, umslögum og 
fjölpósti.

Sléttan pappa/bylgjupappa 
s.s. hreina kassa undan 
pizzu og morgunkornspakka 
má setja laust í tunnuna.

Í almennu tunnuna með gráa 
lokinu má setja:
Allan almennan heimilisúrgang, matarleifar, 
kaffikorg, matarsmitaðan pappír og plast, 
samsettar umbúðir (áleggsbréf, ostabox, 
tannkremstúpur og fleira). Einnig glerílát, 
ryksugupoka, bleiur og annan úrgang sem 

inniheldur vatn.

Almenna tunnan er losuð á tveggja vikna 
fresti.

Sjá losunaráætlun á www.bolungarvik.is og 
www.gamarvest.is.

Hafa ber í huga að staðsetja tunnur sem 
næst lóðarmörkum á losunardegi svo starfs-
menn Gámaþjónustu Vestfjarða hafi greiðan 
aðgang að tunnunum og geti dregið þær að 

bíl án hindrunar.

Til að tryggja losun þarf að moka snjó 
frá tunnum.

In the small compartment: Straight in the bin:
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