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Konstgräsplanen får vänta
Meningen var att Gårdstensdalen 
skulle få en konstgräsplan i år. 
Men idrotts- och föreningsförvalt-
ningen meddelar att det dröjer till 
andra hälften av 2022.

DET VAR I MARS MÅNAD som idrotts- och 
föreningsnämnden tog ett efterlängtat 
beslut om etablering av en konstgräs-
plan i Gårdsten med anledning av ett så 
kallat Göteborgsförslag.

Mikael Lindström, akademiansvarig 
i GAIS, var den som lämnade in försla-
get. Mikael är också eldsjälen bakom 
GAIS i Gårdsten – fotbollsträning för 
barn 5-14 år i Gårdstenshallen och 
Gårdstensdalen.

Den nya konstgräsplanen ska framför 
allt vara avsedd för spontanfotboll 

och blir ungefär lika stor som en 
sjumannaplan.

Meningen var att planen skulle stå 
färdig i år men nu visar det sig att 
ungdomarna i Gårdsten får vänta.

Andra planer före
Idrotts- och föreningsförvaltningen 
meddelar att man inte hunnit med att 
genomföra alla tänkta planer 2021 med 
anledning av resursbrist, personal som 
slutat. Förvaltningen har bland annat 
prioriterat planer som var i dåligt skick 
och behövde bytas snarast.

När dessa är klara påbörjas arbetet 
med konstgräsplanen i Gårdsten. 
Projekteringen börjar i höst men man 
bedömer att planen inte blir klar förrän 
tredje kvartalet 2022.

Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto är besviken.

- Tillit får man när man gör det man 
har lovat. Det är särskilt viktigt i ett 
utsatt område som Gårdsten. Det är ca 
50 barn som ser fram emot veckans två 
träningstillfällen, säger han.

Mikael Lindström som kom med 
förslaget är inne på samma linje.

- Problemet är att entreprenörer inte 
finns tillgängliga eftersom det byggs i 
hela Göteborg. Gårdsten verkar inte ha 
första prioritet och det är klart att man 
blir besviken för ungdomarnas skull, 
säger han. 

ICA SUPERMARKET SATSAR 
- HELA BUTIKEN BYGGS OM
Ombyggnaden genomförs för att det ska 

bli enklare och snabbare att handla. // s.2

DET BLIR NYBYGGNATION AV 
GÅRDSTENSSKOLAN 

Ett efterlängtat beslut är fattat att 
bygga på samma plats. // s.3

FLER BEHÖVER VACCINERA 
SIG MOT COVID-19 

Kontakta Gårdsten Vårdcentral för 
vaccinering mot covid-19// s.6

Gårdstensdalen är en viktig rekreationsplats för Gårdstensborna men även en plats för lek och spontanidrott. 
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Ica Supermarket satsar  
- hela butiken byggs om
Gårdsten expanderar och det 
byggs som aldrig förr. Då satsar 
Ica Supermarket på utveckling 
och förnyelse för att stå stark i 
konkurrensen.

- Man kan säga att vi gör en ny butik 
för nya Gårdsten, säger Ica-handlaren 
Marcus Derander.

Det handlar om att hela butiken i 
Gårdsten Centrum ska byggas om. 

Ombyggnaden genomförs för att det 
ska bli enklare och snabbare att handla. 
Det skapas en ljusare och luftigare butik 
med bredare gångar. Avdelningen för 
frukt och grönt blir större med mer plats 
i kyldisk.

I samband med ombyggnaden byts 
alla kyldiskar och frysdiskar ut mot mer 
miljövänliga alternativ. Även belysningen 
kommer bytas ut mot mer energieffektiva 
alternativ.

Posten försvinner
En annan nyhet är att posthanteringen 
kommer att försvinna och flytta till 
servicebutiken Sia Service med start 
den 11 oktober.

Här kan Marcus Derander luta sig 
mot resultaten av genomförda kundun-
dersökningar. Det visar sig nämligen 
att kunder som kommer enbart 
för att handla i butiken tycker att 
köerna blir för långa på grund av 
posthanteringen. Å andra sidan 
tycker postkunderna att de får 
vänta för länge på grund av de 
som handlar.

- Jag tror att det blir en bra 
lösning. Då kan vi fokusera på 
snabb och enkel handel i butiken 
och pakethanteringen blir kvar 
i Gårdsten Centrum, förklarar 
Marcus Derander.

Marcus vill även tipsa om att Instabox 
numera också finns i Gårdsten Centrum.

- Under byggnationen så finns vi på 
plats för att hjälpa och har kunderna 
några funderingar är det bara att höra 
av sig, uppmanar Marcus.

Om allt går som planerat kommer 
ombyggnaden att vara klar under första 
veckan i december. I likhet med vad som 
finns hos många andra butiker kommer 
kunderna att få en kod på kvittot som man 
scannar vid utpassering från butiken.

- När ombyggnaden är klar hoppas 
jag att kunderna kommer hitta lättare 
och det blir en enklare shoppingupple-
velse, säger Marcus Derander. 

Marcus Derander har tryckt på startknappen 
för den stora ombyggnaden av butiken.

ICA Supermarket i Gårdsten centrum håller öppet varje dag kl. 8-22, även under renoveringen.
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River för att ge plats åt Nya  
Gårdstensskolan
Ett efterlängtat beslut är fattat.  
Det blir nybyggnation av Gård-
stensskolan på samma plats som 
den gamla. 

Det har hela tiden, sedan 
Gårdstensskolan stängdes, funnits en 
opinion bland gårdstensborna att en 
ny skola ska byggas ”Mitt i byn”. Så 
kommer det att bli.

Grundskolenämnden har beslutat 
att den skola som är under rivning ska 
ersättas med nybyggnation av en F-6 
skola. En skola med undervisning till 
och med årskurs 6.

- Skolan har chans att bli ett före-
döme för andra skolor som byggs i 
Göteborg, säger skolkommunalrådet 
Axel Darvik (L) och tillägger att han är 
mycket glad för att beslutet om nybygg-
nation är fattat.

Det blir en skola för 650 elever 
inklusive en grundsärskola med plats 
för cirka 20 elever. Skolan utrustas 
med ett eget tillagningskök och får en 
skolidrottshall med fullstor planyta 
(43x23 meter).

Skolan som arena
Axel Darvik framhåller att det ska bli en 
skola med höga ambitioner att skapa en 
bra lärmiljö. En trygg skola med fokus 
på studiero för eleverna.

- Samtidigt ska skolan ge eleverna 
möjligheter till en aktiv, fritid, säger han.

I grundskolenämndens beslut står det 
att skolan ska ha ett särskilt fokus på 
social hållbarhet i enlighet med koncep-
tet ”Skolan som arena”.

Det innebär bland annat att olika 
aktörer, till exempel föreningar och 
volontärer, går in och stöttar skolan 
genom att bidra med olika aktiviteter 

för en rolig och meningsfull fritid. Till 
exempel att eleverna kan idrotta och ges 
möjligheter till socialt umgänge efter 
skoltid. Där ingår också en utvecklad 
läxhjälp. 

Lokalförvaltningen meddelar att 
det ännu inte finns någon tidplan för 
projektet eftersom grundskolenämnden 
precis fattat beslut att skolan ska 
byggas. 

Rivningen av den befintliga Gårdstensskolan har kommit en bit på väg.

Farligt avfall-bilen
Följande tider och platser  
kommer bilen till Gårdsten:

Timjansgatan 
Vid återvinningsplatsen 
Tisdag 21/9 och 2/11  
kl. 19.20-19.45.

Gårdsten centrum 
Muskotgatan vid ICA 
Torsdag 23/9 och 4/11  
kl. 17.00-17.20
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Du måste vara folkbokförd på  
lägenheten där du bor
Tänk på att vara folkbokförd på 
den adress där du bor. Annars 
finns risk att du gör dig skyldig till 
folkbokföringsbrott.

Folkbokföringen är den grundläggan-
de registreringen för alla som bor i 
Sverige. Att vara folkbokförd och att 

vara folkbokförd på rätt ställe är viktigt. 
Det är till stor hjälp vid kontakt med 
myndigheter.

- Fel i folkbokföringen är tyvärr 
ett stort problem i hela Sverige och 
vi jobbar mycket med det, säger Sara 
Bäckström, uthyrningsansvarig på 
Gårdstensbostäder.

Gårdstensbostäder samarbetar med 
Skatteverket, Försäkringskassan och 
andra myndigheter. Bolaget ingår också 
i ett samarbete på nationell nivå när det 
gäller folkbokföring.

- Lagen säger att man ska vara 
folkbokförd där man huvudsakligen bor, 
förklarar Sara Bäckström.

Kontroller
För att försäkra sig om att rätt person 
är folkbokförd på rätt lägenhet gör 
Gårdstensbostäder olika kontroller. 
Om det inte stämmer skickar företaget 
i första hand ut påminnelser. Det finns 
människor som inte riktigt vet hur 
folkbokföringen fungerar.

Men det förekommer att människor 
inte folkbokför sig på rätt adress för att 
kunna bedriva brottslig verksamhet. 
Eller av annan anledning uppger oriktiga 
hyresförhållanden.

- När vi misstänker folkbokförings-
brott anmäler vi det till Skatteverket, 
säger Sara Bäckström.

Är du osäker på hur folkbokföringen 
fungerar, kontakta Skatteverket. 

Nytt seniorboende på Saffransgatan 100
Gårdstenborna fick under 
vår-sommar ett utskick för att 
ansöka om de nya lägenheterna på 
Saffransgatan 100 för 55+. Många 
ansökningar har kommit in och 
de som nu blir över läggs upp på 
Boplats.

- Det har varit ett stort intresse bland 
våra hyresgäster att ansöka till vårt nya 
seniorhus på Saffransgatan. Nu har vi 
haft visningar för de som ansökt och nu 
lägger vi upp resterande lägenheter på 
Boplats, säger Sara Bäckström, uthyr-
ningsansvarig på Gårdstensbostäder.

Huset har totalt 42 lägenheter. 
Storleken är 1-3 rum och kök. 
Inflyttningen är från och med 1 de-
cember. Mer information finns på 
Gårdstensbostäders hemsida gällande 
planritningar och hyresnivår. Nya seniorhuset på Saffransgatan 100 är klart för inflyttning från den 1 december.
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Öppna förskolan i Gårdsten
På grund av de fortsatta restriktionerna 
för att bromsa spridningen av covid-19, 
är öppna förskolans aktiviteter utomhus 
och digitala. Vi har ingen verksamhet i 
våra lokaler.

Träffa oss och andra barn- 
familjer i området utomhus  
och digitalt! Delta i sångsamling,  
lek och föräldraskaps stöd. 

Missa inte bokbussen
Tid: Onsdagar kl. 18.20-19.00
Plats: Gårdsten centrum  Välkomna!

Mamas Retro Gårdsten
Butik i Gårdstens Centrum.
Skänk barnkläder, mammakläder eller 
barnartiklar.
KONTAKT:

Butik 0720-49 86 38 eller  
Kontor 073-983 48 30  

Lindra Second Hand
Butik på Salviagatan 1.
ÖPPETTIDER:

Måndag-fredag kl. 11-18,  
lördag kl. 11-15, söndag stängt.  

Boplats.se
Gårdstensbostäder förmedlar ledi-
ga lägenheter via Boplats Göteborg. 
Du måste vara regi strerad på www.
boplats.se  
för att kunna söka lägenhet hos de 
kommunala bolagen i Göteborg.

Hemförsäkring
Har du ingen hemförsäkring 
– teckna en sådan redan idag.
Jämför hemförsäkringar - Oberoende 
bedömning (konsumenternas.se)

Fotbollsträning med GAIS 
Träningen är för barn i åldern 5-14 år. 
Tid och plats: från kl 17.00 i Gårdstensdalen  
Träningarna är på tisdagar och torsdagar 
utomhus så länge vädret tillåter.

Frågor och kontakt: Mikael Lindström, tränare GAIS,  
mikael.lindstrom@gais.se. Salma Nazzal 031-332 60 07 eller  
Louise Staffas 0707-93 91 22 på Gårdstensbostäder

För mer information om aktiviteter, anmälan och tider se 
Webbsidan: www.goteborg.se/oppnaforskolangardsten. 

Facebooksida: Öppna förskolan Gårdsten
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Kontakta Gårdsten Vårdcentral  
för vaccinering mot covid-19
Fler behöver vaccinera sig mot 
covid-19 i Gårdsten för att hejda 
smittspridningen. Det är enkelt att 
kontakta Gårdsten Vårdcentral för 
att få en tid.

Smittan ökar i Angered som har lägst 
andel vaccinerade i hela Göteborg. 
Gårdsten ligger något bättre till än 
övriga Angered.

- Det beror bland annat på att vi ring-
er runt till alla som är listade hos oss, 
säger Susanne Slosar, verksamhetschef 
på Gårdsten Vårdcentral.

Vårdcentralen får information ett par 
veckor i förväg att det finns tillgång på 
vaccin och gör då en beställning. Sedan 

måste vaccineringen av patienterna ge-
nomföras snabbt och effektivt eftersom 
vaccinet bara håller i fyra veckor. 

Personalen ringer då runt till listade 
patienter som inte är vaccinerade. Men 
det finns också flera sätt att själv ta 
kontakt med vårdcentralen för att få tid 
för vaccinering.

• Ta kontakt via telefon

• Gå till vårdcentralen och fråga

• Kolla på vårdcentralens hemsida om 
det finns tider att boka

- Det är viktigt att vaccinera sig för att 
stoppa smittspridningen, säger Susanne 
Slosar.

Ett alternativ är att kontakta Kry som 
har en mottagning i Angered Centrum. 
Gårdsten Vårdcentral och Kry har 
etablerat ett samarbete när det gäller 
vaccinering mot covid-19. 

Osmans uppmaning: Vaccinera er mot covid-19
Osman Gobdons bror dog i 
covid-19. 
    - Min bror kunde ha levt idag om 
han varit vaccinerad, säger Osman.

Gårdstensbladet träffar Osman i 
Gårdsten Centrum. Det var i januari som 
hans bror gick bort i covid-19 efter att ha 
legat ett par veckor på sjukhus i England.

Osman Gobdon är från Somalia men 
kom till Sverige för 25 år sedan. Han bor 
i Gårdsten, trivs jättebra och är en en-
gagerad person. I Somalia jobbade han 
med radio under 30 år och fortsatte med 
det när han kom hit. Osman var med och 
startade en radiokanal som bland annat 

sände information på somaliska.
Han är med i Salviagruppen som 

ställer upp för sitt bostadsområde. Ett 
20-tal personer från olika länder går 
promenader i kvarteret, kollar parke-
ringar, hjälper till att hålla rent och en 
hel del annat. Osman ställer också upp 
med läxhjälp, tillsammans med andra, 
för somaliska ungdomar.

Vaccinerade sig
Osman vaccinerade sig mot covid-19 på 
Gårdsten Vårdcentral. 

- Efter första sprutan kände jag mig 
lite trött men efter andra sprutan kände 
jag ingenting, förklarar han.

Osman har sitt dagliga arbete inom 
grundskolan i Göteborg och i kollektiv-
trafiken använder 
han alltid 
munskydd. 

Gårdsten Vårdcentral finns på Muskotgatan 
10 i Gårdsten Centrum.Det är viktigt att vaccinera sig för att stoppa smittspridningen, 

säger enhetschef Susanne Slosar.

Tester
Sedan en tid tillbaka står det 
en buss utanför Gårdsten 
Vårdcentral. Dit kan man gå och 
testa sig för covid-19. Det gäller 
både snabbtest och test där man 
får vänta några dagar på svaret.

Bussen har öppet måndag-fredag 
kl 10-12.

Osman Gobdon har vaccinerat sig mot covid-19 
och uppmanar alla att göra samma sak.
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Distriktsläkare & BVC 
ÖPPET

Mån-fre 8.00-17.00 
DROP-IN ELLER BOKNING

Lör-sön För tillfället stängt

www.gardstenvardcentral.se 
info@gardstenvardcentral.se 
Vi svarar alltid på ditt samtal! 

Telefon: 031-396 00 60Muskotgatan 10

VÅRDCENTRAL & BVC GÅRDSTEN

Välkommen till din vårdcentral för hela familjen!
LISTA DIG! Välkommen att lista dig och 
din familj på Gårdsten vårdcentral. Det 
gör du lättast genom att besöka oss på 
vårdcentralen eller gå in på nätet via 
1177 Vårdguidens e-tjänster. Personalen 
pratar förutom svenska även engelska, 

arabiska, persiska, ryska, urdu, 
turkiska, bulgariska, tyska, spanska 
och serbiska.

Nu öppnar Gårdstensbostäder upp igen
Efter en lång period av pandemi 
med stängda kontor, verk-
samheter och aktiviteter inom 
Gårdstensbostäder, öppnas det nu 
upp successivt igen.

Områdeskontoren på Kastanjgården 3 
och Muskotgatan 16 har redan öppnat 
upp för drop-in besök igen. Men det är 
ändå med vissa restriktioner.

- Vi måste vara försiktig nu när vi 
öppnar upp. Vi begränsar antalet besö-
kare i reception och hos huscheferna 
och vi uppmanar så klart alla att tvätta 
eller sprita händerna och stanna hemma 
om man är sjuk om man vill besöka oss, 
säger Jehan Mansour, säkerhets- och 
förvaltningschef hos Gårdstensbostäder.
- Det har ändå gått bra tycker jag att 
våra hyresgäster kontaktat oss per tele-
fon, epost och via Mina sidor på hem-
sidan. Men många har så klart saknat 

att träffa oss, säger Zarif Ljubijankic, 
huschef på Kanelgatan. Vi har ju haft en 
utökad telefontid som sträckt sig över 
besökstiden. Men nu går vi tillbaka till 
att ha vår telefon- och besökstid som 
vanligt.

Gårdstensbostäder uppmanar ändå 
alla besökare att de måste respektera 
att vänta utomhus för att undvika 
trängsel i våra lokaler.

Andra verksamheter kommer så 
småningom öppna upp under hösten. 

Promenader i Gårdsten för bättre levnadsvanor
Två gånger i veckan anordnas pro-
menader i Gårdstensdalen. Bakom 
detta initiativ står pilotprojektet 
Levnadsvanemottagning Angered 
(Le-Va-mottagning) vid Angereds 
Närsjukhus.

Promenaderna pågår till och med okto-
ber månad. På måndagar och fredagar 
kl 13 samlas alla som vill vara med vid 
utegymmet i Gårdstensdalen.

Detta är en del av verksamheten vid 
det nya levnadsvaneprojektet i Angered 
som startade i januari. Tanken är att 
stödja invånarna till mer hälsosamma 
levnadsvanor, som ett led i arbetet med 
att minska ohälsan i Göteborgs nordös-
tra stadsdelar.

Projektets mottagning på Angereds 
Närsjukhus tar emot personer som bor 

i östra Göteborg eller Angered och är 
över 18 år, eller som är patienter vid 
Angereds Närsjukhus. Besöken är gratis 
och det finns tolk.  

Telefontid huschefer
Måndag-fredag kl. 10.00-11.00

Besökstid huschefer
Måndag-torsdag kl. 11.00-12.00
Onsdagar kl. 16.00-18.30
Fredagar kl. 11.00-12.30

Samling vid utegymmet i 
Gårdstensdalen för den som 
vill vara med på promenaderna 
måndag och fredag kl. 13.00.
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Ring dygnet runt eller e-posta

Nyttiga kontakter

Har du frågor eller behöver anmäla 
eventuella fel som rör ditt boende, 
kontakta huscheferna via telefon, besök 
eller via hemsidan och Mina sidor. 

TELEFONTID HUSCHEFER
Måndag-fredag  kl. 10.00-11.00

VÄSTRA
Gabor 031-332 60 45 
 Alm-, Poppel-, Ask-, Lönn-, 

Oxel- och Kastanjgården.
Zarif  031-332 60 52 
 Akacia-,Bok-, Lind-, Ek-, 

Syrén- och Aspgården.

ÖSTRA
Daliborka 031-332 60 71 Muskotgatan
Omar  031-332 60 73 Salviagatan
Bashkim  031-332 60 10 Muskotgatan 10

NORRA
Berndt  031-332 60 67 Timjansgatan
Christer  031-332 60 68 Saffransgatan

BESÖKSTID HUSCHEFER
Måndag-torsdag  kl. 11.00-12.00
Onsdagar   kl. 16.00-18.30
Fredagar   kl. 11.00-12.30

DYGNET RUNT kan du tala in ett meddelan-
de på telefonsvararen. Även för bokning 
av grovsoprum.

OMRÅDESKONTOR
Kastanjgården 3 för boende i västra; 
Peppar- och Kanelgatan. 
Muskotgatan 16 för boende i östra; 
Muskot- och Salviagatan och norra 
Gårdsten (Timjans- och Saffransgatan).

E-POST TILL HUSCHEFERNA 
Mailadress finns i ditt trapphus eller 
skicka en felanmälan via hemsidan:
www.gardstensbostader.se/Mina-sidor

RING TRYGGHETSGRUPPEN KVÄLLSTID
Efter öppettider kontakta först 
och främst: Gårdstensbostäders 
Trygghetsgrupp 031-330 33 12  
Söndag-torsdag  kl. 15.30-23.00  
Fredag  kl. 12.30-00.30  
Lördag  kl. 15.30-00.30  
I andra hand kontaktar du  
Jouren 031-331 07 39

ANDRA FRÅGOR DAGTID
Har du frågor om din bostad, välkom-
men till Kastanjgården 3. 031-332 60 00

ÖPPETTIDER KONTOR KASTANJGÅRDEN
Måndag-tisdag & torsdag  kl. 8.00-16.30
Lunchstängt   kl. 12.00-13.00 

Onsdag   kl. 8.00-18.30 
Lunchstängt   kl. 12.00-14.00

Fredag   kl. 8.00-12.30.

www.gardstensbostader.se
Gårdstensbostäder,  
Box 4, 424 21 Angered.

KULTUR & AKTIVITETER

ANGERED ARENA 
Öppettider, bokningslänkar och priser 
finns på www.goteborg.se/angeredarena

KULTURHUSET BLÅ STÄLLET
031-365 17 00 www.blastallet.goteborg.se

FÖR DIG SOM ÄR ÄLDRE

FIXARSERVICE ANGERED 
För dig över 67 år 031-365 22 00  
fixare@angered.goteborg.se

PRO-VÄTTLE
Selvy Lyrberg 0705-39 60 65. 
Muskotgatan 8, säkrast torsdagar kl. 
11.00-13.30.

FLEXLINJENS BESTÄLLNINGSCENTRAL
031-41 96 90. Trafikeras dagligen
kl. 8.00-16.00, 1 gång per timma.

ALLMÄN SERVICE

SERVICETELEFON UTEMILJÖER
031-368 00 00
goteborg@goteborg.se

PROBLEM MED SKADEDJUR? 
Anticimex: 075-245 10 00

FÖR TÖMNING PÅ ÅTERVINNINGSPLATSER
0200-88 03 11 eller info@ftiab.se
Uppge följande nummer på återvinnings-
platsen när du kontaktar för tömning:
Kanelgatan 14: (Akaciagården): 99024
Kanelgatan 52: (Aspgården): 99015
Timjansgatan 27: 14674
Saffransgatan 13: 14673
Muskotgatan 21-23: 15494

TV, BREDBAND, TELEFONI
Beställ på www.framtidensbredband.se  
Frågor om specifika tjänster och felan-
mälan kontakta din leverantör.

KLÄD- OCH TEXTILINSAMLING
Akaciagården 12-14, vid miljöstationen
Lönngården 25, vid molokstationen
Aspgården 57, vid miljöstationen
Muskotgatan 23, vid miljöstation
Salviagatan 47-51, vid taxifickan
Salviagatan 31-35, vid taxifickan  
www.humanbridge.se

ÖVRIGA KONTAKTER

SDF ANGERED
Medborgarkontoren
Angered centrum  031-365 17 20  
goteborg.se/angeredsmedborgarkontor  

GRANNSAMVERKAN GÅRDSTEN 
Jan Karlsson  0705-73 41 02
Per-Arne Samuelsson  0703-43 49 50 
Laila Karhu  0762-35 65 50
Göran Hellström  0733-21 29 41 
Richard  0728-36 97 43

Vill du bli kontaktombud, kontakta Jan 
Karlsson eller trygghetsgruppen.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN V. GÅRDSTEN 
Öppet hus håller stängt tills vidare p.g.a 
rådande omständigheter. 
Snickeriet öppet för tidsbokning. 
Kontakta Maria på telefon 0708-46 95 35 
måndag-fredag kl 14-17.  
Vänligen respektera tiden.

Hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

TIPSTELEFON TILL POLISEN
Ring: 114 14
Polisanmälan www.polisen.se


