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Verður Flóahreppur
snyrtilegasta sveitarfélag
Íslands?
Mynd:http://www.south.is/is/hugmyndir/thettbyli/floahreppur

Í lögum um náttúruvernd segir
meðal annars:
73. gr. Eignir í hirðuleysi.
Óheimilt er að skilja eftir í hirðuleysi skip, bifreiðar, önnur tæki,
áhöld, girðingaleifar eða aðra ámóta
hluti eða láta byggingar eða önnur
mannvirki grotna niður þannig að telja
verði til lýta eða spjalla á náttúru.
Sjá nánar: www.althingi.is/lagas/143a

Flóahreppur, í samstarfi við atvinnu- og
umhverfisnefnd hefur ákveðið að fara af
stað með umhverfisátak meðal íbúa og
annarra sem bera ábyrgð á landi og
öðrum eignum í Flóahreppi. Markmið
verkefnisins er að bæta umgengni og
ásýnd sveitarfélagsins á eftirtektarverðan
hátt. Verkefninu verður fylgt eftir með
samstilltu átaki sveitarfélagsins, íbúa og
landeigenda,
félagasamtaka
og
sorphirðuaðila og verður því skipt niður í
mánaðarleg átaksverkefni sem auglýst
verða í Áveitunni og á heimasíðu
Flóahrepps, sem og á samfélagsmiðlum.
Fylgist því vel með!

Umhverfisátak:

Nóvember
Í nóvember leggjum við til að allir
gangi frá gömlum hey rúllum
og grafi heyið auk þess að farga plastinu.
Einnig er nauðsynlegt
að festa niður lausamuni fyrir haustlægðir
og tryggja þakplötur og annað
sem valdið getur skemmdum.

Vissir þú að:
Ekki má henda: tannþræði,
lyfjum, blautþurrkum,
smokkum, dömubindum,
tyggjói, hári, bleyjum,
gullfiskum, kreditkortum,
leikföngum eða öðru rusli í
klósettið.
Í Uppsveitum Árnessýslu og Flóahreppi er rotþró við hvert
hús eða hús tengd skolpkerfi sem svo tengist við
hreinsistöð sem safnar seyrunni. Sorpið sem fer í klósettið
fer sömu leið og safnast þar saman og fer síðan beina leið
í skólphreinsibílana sem safna saman seyrunni.
Sveitarfélögin í Uppsveitum Árnessýslu og Flóahreppi hafa
sameinast um að nýta seyruna sem safnast saman til
uppgræðslu á afgirtum afrétti, en þetta er gert í samvinnu
við Landgræðslu Ríkisins og hefur þegar gefið góða raun.
Vandinn við þetta er allt sorpið sem berst með og
sérstaklega blautþurrkurnar sem notaðar eru til þrifa
og ýmissa annarra verka. Aðeins næst að hreinsa hluta af
þessu rusli frá seyrunni og fer því hluti af ruslinu alla leið
í gegn. Vegna þessa má líkja því að henda sorpi í klósettið
við það að henda því á víðavangi.

Við getum gert betur en þetta!

Við biðlum því til ykkar að henda engu sorpi í klósettið en
þess í stað vera með litla ruslatunnu við klósettið sem
tekur við sorpinu.
Tæknisvið Uppsveita

