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Än en gång – sophanteringen! 

 
Föreningen har nu kompletterat varje soprum i området med ytterligare källsorteringskärl 
och bättre information. I varje soprum finns nu kärl för ofärgat glas, färgat glas, batterier, 
hushållssopor, tidningar, förpackningar av metall och pappersförpackningar. 
 
För boende som utnyttjar soprummet vid Ymergatan 1-23 finns inget kärl för wellpapp och ni 
får därför gå till ett annat soprum med wellpappen.  Wellpapp-kartonger viks ihop för att inte 
bli så skrymmande.  Mjölkpaket, syltburkar etc sköljs ur innan de kastas. 
 
Vi har utöver soprummen, även container för grovsopor och kompost för trädgårdsavfall. 
I container slängs grovsopor, men det är inte tillåtet att slänga datorer, TV-apparater eller 
andra elektroniksaker. Dessa skall köras till omlastningsstationen på Östra Hamnvägen.  
 

För allas vår trivsel så lägger vi soporna i respektive kärl, inte på 
golvet eller utanför. 

 
Styrelsen har gjort vad de kan för att det skall vara enklare att källsortera. Nu är det upp till alla 
boende att sköta detta. Kostnaderna dvs. hyran kommer att stiga om vi inte sköter 
sophanteringen korrekt. 
 
 
Från och med den 1 april har Varberg Energi höjt kabel-TV avgiften med 5 kronor, vilket ni 
kommer att märka på hyresavin. 
 
 
Från den 1 april har vi förbättrad service med utökad tillgänglighet för att kunna göra 
felanmälan hela dagen, enligt nedan: 
 
Felanmälan vardagar 08.00 – 11.45  0340-825 96 
  12.30 – 16.00 
Kjell, expeditionstid  tisdagar 09.00 – 10.00 0340-825 96 
 
Du kan även ringa eller besöka vår förvaltare  
Karl-Johan Nilsson, telefon- och expeditionstider: 0340 - 825 95  
  månd, onsd, fred. 8.00 – 11.30.  
  måndagar även 16.00 – 18.00 
Besöksadress:  Borgmästaregatan 2 
 
 
O-gruppen 
Du är välkommen till Områdesgruppens möten. Din röst och din idé behövs för att vi skall 
kunna göra Äckregården till ett levande och trevligt område. Nästa möte hålls måndagen 
den 8 mars klockan 19.00 i Kvartershuset 
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