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6.5. Sigríður Stefánsdóttir
7.5. Halldór Árnason
8.5. Bárður Jón Gunnarsson
9.5. Sigrún Sverrisdóttir, Kristín A. Sigurðardóttir Hammer
10.5. Helgi James Þórarinsson
11.5. Fannar Rafn Gíslason
13.5. Karel Studenovský, Hildur Ásta Þórhallsdóttir
14.5. Karl Viðar Pálsson
15.5. Björn G Yngvason
16.5. Ásgeir Bogi Ásgrímsson
18.5. Egill Freysteinsson
19.5. Hrafnhildur Kristjánsdóttir
20.5. Jorid Frieb-Preis
21.5. Björg Jónasdóttir
22.5. Dagbjört Sigríður Bjarnadóttir
23.5. Birgir Steingrímsson
25.5. Friðrik Steingrímsson
26.5. Karolina Aleksandra Wróbel

Bokashi - Anaerobic composting
with Bokashi bran

Skútustaðahreppur introduces experimental composting project
in Mývatn area. Bokashi composting is a great way to compost
organic material (food waste) in an environmental friendly and an
easy way. Added benefits are Bokashi juice, rich in nourishment for
your plants and only in around one and half month - compost.
To participate, please visit us at municipality offices
(Hlíðarvegur 6) in opening hours, buy your set and start.
° Bokashi set for 6.000,- ISK (50% discount)
- offer valid til 20.May 2021
° Bokashi bran included (enough for a whole year)
° Simple and clear instructions included
° Support / information / videos included
- facebook: Bokashi - Skútustaðahreppur 2021->
- help provided at municipality offices
- email: valerija@skutustadahreppur.is
° We encourage you to use compost at your garden
° You can bring your compost to two places available
- both sides of the lake
° Winter solutions will be provided later on
° Attn. organic bags from corn are not suitable with Bokashi

it´s possible to bury Bokashi
in your garden under
thin layer of soil

Combine with
traditional composting

Bring it to municipality
offices or Hótel Gígur
(available soon)

Bokashi - Loftfirrt jarðgerð
með góðgerlum

Skútustaðahreppur kynnir tilraunaverkefni með jarðgerð í
Mývatnssveit. Bokashi jarðgerð er frábær leið til að jarðgera lífrænar
auðlindir (matarleifar) á umhverfisvænan og auðveldan hátt. Þú
færð bæði frábæra næringu fyrir plöntur með Bokashi safa sem
myndast í ferlinu og eins að loknu ferli, sem tekur í heild aðeins um
einn og hálfan mánuð, moltu.
Til að taka þátt þarftu að líta við á opnunartíma hjá hreppnum og
versla þínar tunnur og byrja.
° Bokashi settið er á 6.000,- ISK (50% afsláttur)
- tilboðið gildir til 20.maí 2021
° Góðgerlar (bran) fylgja með (dugar vel í ár)
° Einfaldar og skýrar leiðbeiningar fylgja með
° Stuðningur / upplýsingar / myndbönd fylgja með
- facebook: Bokashi - Skútustaðahreppur 2021->
- hægt að fá aðstoð í gegnum hreppinn
- sendið póst á valerija@skutustadahreppur.is
° Við hvetjum ykkur til að nota moltu í eigin garði
° Hægt verður að losa sig við afurð á 2 stöðum
- Sunnan / norðan megin við vatn
° Lausnir fyrir veturinn verða klárar þegar þar að kemur
° Ath. maíspokar henta ekki í Bokashi jarðgerð

gerjaða hráefninu og mold þar

Blandið við
hefðbundna
moltugerð

Nýtið ykkur losunarstað við
Skútustaðahrepp og Hótel Gíg
(væntanlegt bráðum)

