
Hälsostuga för alla i Gårdsten
Träning, mat och vanor är tre te-

man när Gårdstensbostäder till-

sammans med Angereds Närsjuk-

hus gör en utökad satsning på 

Hälsostugan.

Projektet är en utveckling av de trä-

ningsträffar som bedrivits under flera år 

i gymmet på Kaneltorget.

- Vi vill skapa en hälsofrämjande mö-

tesplats där vi erbjuder olika aktiviteter, 

berättar Johanna Froode som är folkhäl-

sovetare på Gårdstensbostäder.

Alla är välkomna att vara med – barn, 

ungdomar, män och kvinnor i alla åldrar.

- Aktiviteterna i Hälsostugan ska bi-

dra till gemenskap och vi hoppas kunna 

inspirera och öka deltagarnas kunskaper 

om hälsa. Vi vill verkligen nå alla boende 

i Gårdsten, förklarar Johanna.

Varje vecka kommer en dietist på 

besök som man kan fråga och inspire-

rar om mat och hälsa. Träningsträffarna 

fortsätter och programmet innehåller 

bland annat ”styrka med kroppen”, yoga 

och zumba. Under hösten får man även 

besök av en sjukgymnast som ger goda 

råd. Fler spännande personer kommer 

att bjudas in.

Unikt samarbete
Projektet sker i samarbete med Ange-

reds Närsjukhus där Charlotta Bertolino 

är folkhälsoplanerare.

- Vi är ett unikt sjukhus som har två 

folkhälsouppdrag. Dels mot våra patien-

ter dels mot befolkningen. Genom att ar-

beta förebyggande vill vi höja folkhälsan 

i nordöstra Göteborg, säger hon.

Samarbetet mellan Gårdstensbostä-

der och Angereds Närsjukhus är unikt. 

Något motsvarande samarbete mellan 

ett bostadsföretag och ett sjukhus finns 

inte i Göteborg.

- Vi är jätteglada att Gårdstensbostäder 

valde att samarbeta med oss. Vår ambi-

tion med Hälsostugan är att det ska vara 

en positiv och uppbyggande plats för 

att kunna göra hälsosamma val, säger 

Charlotta Bertolino.

Bra komplement
När Gårdstensbladet besökte en av Häl-

sostugans träningsträffar var Pentti  

Pietikäinen en av deltagarna. 

 - Jag promenerar mycket och detta är 

ett bra komplement. Efter första gången 

hade jag träningsvärk men ett par dagar 

senare kände jag mig tio år yngre, säger 

Pentti och skrattar.

 Soile Österbacka har varit med hela 

tiden sedan hon blev pensionär. Både på 

träningsträffar och för att få kostråd.

 - Att tänka på sin egen hälsa är viktigt 

och jag hoppas att det kommer ännu fler 

deltagare hit framöver, säger Soile.

 Hälsostugan är öppen när det är akti-

viteter på tisdagar, onsdagar och torsda-

gar. Se schema för mer information om 

aktiviteter och tider på sidan 2.

www.gardstensbostader.se  •  www.facebook.com/gardstensbostader 

Information från Gårdstensbostäder Nr. 9 / September 2017

Träningsträffarna ingår i det utökade programmet som erbjuds i Hälsostugan.

Jubileums- och Boutställningen öppen onsdagar
Ta del av vad som byggs och vad som ska byggas i Gårdsten.

Öppettider: 16.30-18.00  •  Var: Utställningslokalen i Gårdstens Centrum  •  Vi bjuder på kaffe



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  9  /  2 0 1 7

Barn 8-12 är välkomna till Hopp & Spring

15.00 - 16.00 Hopp och spring 
Start 25/9

Gårdstensskolans 
gymnastiksal

Träning och lek för barn 8 – 12 år.

13.00 - 14.00 Yoga och rörlighet Kaneltorget 1 Lättare träning för ökad rörelse och styrka.

15.00 - 17.00 Gymmet öppet för egen träning Kaneltorget 1 Hälsocoach finns på plats för frågor, 
hjälp och inspiration.

17/10

14.00 - 16.00

Diabetessköterska kommer 

till Hälsostugan

Kaneltorget 1 Diabetessköterska från Angered Närsjuk-

hus informerar och pratar om diabetes

13.00 - 14.30 Hälsoträffar med olika teman Kaneltorget 1 Varierande aktiviteter och samtal om 
hälsa och levnadsvanor. Se schema i 
lokalen.

15.00 - 16.00 Avslappning och mindfulness Kaneltorget 1 Samtal och avslappningsövningar för 

avkoppling och ökad närvaro.

17.00 - 18.30 Gruppträning: Träningsträffen Kaneltorget 1 Varierad gruppträning med fokus på 

rörelse, balans och styrka. Se schema 

för veckans aktivitet.

11/10

17.00 - 17.45

Zumba med Paula Mendez 

(Träningsträffen)

Kaneltorget 1 Vi höjer volymen för att dansa Zumba och 

svettas till rytmisk musik.

18/10

17.00 - 18.30

Sjukgymnast håller i ett 

skadeförebyggande pass

(Träningsträffen)

Kaneltorget 1 Eric Senorski håller i ett skadeförebyg-

gande träningspass. Du får även tillfälle 

att ställa personliga frågor.

13.00 - 13.45 Lätt styrka och balansträning Seniorhuset, 

Muskotgatan 10

Enklare träning för seniorer 55+.

14.00 - 15.30 Träffa dietist från Angered 

Närsjukhus

Kaneltorget 1 Tidsbokning på Hälsostugan, via johan-

na.froode@gardstensbostader.se eller 

telefon: 0707-496462.

16.00 - 18.00 Temakvällar och kurser Kaneltorget 1 Datum för aktuella föreläsningar och 

kurser hittar du på Gårdstensbostäders 

hemsida eller på Hälsostugan.

Höstschema 12/9 - 20/10
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Adress: Kaneltorget 1, Gårdstens gym

Kontakt:Johanna Froode, 0707-496462

johanna.froode@gardstensbostader.se

En idrottshall finns. Barn med 

spring i benen finns också. Ledarna 

Johanna Froode och Awet Mengs-

teab drar nu igång Hopp & Spring.

Fotbollsskolan med Gais har blivit en 

succé. Nu vill Gårdstensbostäder utöka 

fritidsaktiviteterna för barnen i stadsdelen.

 - Vi vet att det finns ett stort intresse 

för fritidsaktiviteter efter skoltid, säger 

Johanna Froode, som är folkhälsovetare 

på Gårdstensbostäder.

 I somras testade man att under en 

vecka arrangera en friidrottsskola. Det 

kom 20-25 barn som var med hela veckan.

 Under våren arrangerades Löparsko-

lan med Göteborgsvarvet i samarbete 

med Gårdstensbostäder. En av ledarna för 

Löparskolan var Awet Mengsteab. Ni kan 

läsa mer om honom i artikeln här intill.

En gång i veckan
Det är Awet tillsammans med Johanna 

som kommer vara ledare för Hopp & 

Spring från och med den 25/9. Alla barn 

8-12 år är välkomna. Det blir en bland-

ning av träning och lekar.

 - Vi är glada över att samarbeta med 

skolan genom användning av idrottshal-

len och att få informera lärare och elever 

på Gårdstensskolan om Hopp & Spring, 

berättar Johanna.

Hopp & Spring ingår i Gårdstensbostä-

ders satsning inom Hälsostugan.

Hälsostugan är en hälsofrämjande 

mötesplats som arrangeras i sam-

arbete med Angered Närsjukhus. 

På Hälsostugan finns ett blandat 

aktivitetsutbud av olika tränings-

former, gym, föreläsningar och 

kurser inom hälsa. Hälsostugan 

är öppen när det är aktiviteter på 

tisdagar, onsdagar och torsdagar. 

Välkomna!

Vi kommer även att starta kursen  

"Gå ner i vikt med Hälsostugan" under 

torsdagseftermiddagar under hösten. Vid 

intresse anmäler man sig hos Hälsostu-

gan eller ringa 0707-496462 eller maila 

på johanna.froode@gardstensbostader.

För mer information om träningsschema, 

tider och teman på våra aktiviteter kolla 

aktivitetskalendern på vår hemsida, www.

gardstensbostader.se eller på Facebook.

Awet Mengsteab och Johanna Froode kommer att vara ledare för Hopp & Spring.

Tid: start 25/9. Måndagar kl. 15-16. 

Plats: Gårdstensskolans idrottshall.

Barn 8-12 år, anmälan sker på plats och 

aktiviteten är gratis.

Aktiviteterna är gratis och ingen anmälan krävs. 
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Awet siktar högt som löpare

Awet Mengsteab från Saffransga-

tan har satt upp ett tufft mål.

- Jag ska bli bland dom bästa lö-

parna i världen, säger han.

Många av er har säkert sett Awet när han 

är ute på någon av sina träningsrundor 

i Gårdsten. Han tränar varje dag, ibland 

dubbla pass.

 Awet har varit ledare för Löparskolan 

i Gårdsten och i somras var det ett gäng 

ungdomar som åkte och hejade på ho-

nom vid en tävling på Slottsskogsvallen. 

Awet vann.

 - Jag var sliten efter att ha sprungit i 

Lag-SM men var ju tvungen att vinna ef-

tersom ungdomarna kommit särskilt för 

att heja på mig, säger han.

 Apropå Lag-SM i friidrott så gjorde 

Awet en mycket bra insats där när han 

segrade på 1 500 meter för sin klubb 

Örgryte. Awets främsta merit hittills är 

annars vinsten på 2 000 meter hinder vid 

Junior-SM. Dagen efter blev han dessut-

om trea på 1 500 meter. Awets bästa tid i 

år på 1 500 meter är 3.50.84.

Önskar löparkompisar
Awet är 22 år och kom från Eritrea till 

Sverige för fem år sedan.

 - Gårdsten är ett bra område med fin 

natur men jag skulle gärna vilja ha fler 

löparkompisar här, säger han.

 I hemlandet Eritrea tränade han ock-

så löpning, inspirerad av sin storasyster. 

Men här i Sverige dröjde det ett tag innan 

han kom igång. 

 När Awet studerade på Lindholmen 

så var det en lärare som uppmärksam-

made att han kunde springa snabbt och 

tyckte att Awet borde gå med i en fri-

idrottsklubb. Det blev Öis Fridrott och 

Awet visade direkt vad han kunde genom 

att vinna flera tävlingar.

 I Öis Friidrott är det Midde Hamrin 

och hennes man Andy Senorski som är 

tränare för Awet. Midde hade en fram-

gångsrik karriär inom långdistanslöp-

ning där hon slog en rad svenska rekord 

och deltog i bland annat OS och EM.

 - Awet är en bra löpare och en fantas-

tiskt go kille som är omtyckt av alla här 

i klubben. Han är ödmjuk och samtidigt 

målmedveten. Han vill verkligen lyckas 

med det han gör. Awet har framtiden för 

sig, hans karriär har precis startat, säger 

Midde Hamrin.

 Awet har tidigare fått utmärkelsen 

Årets Gårdstensungdom. Han har gått ut 

Angeredsgymnasiet och kan nu fokusera 

helt på sin löparkarriär.

”Lilla snickeriet”
Lindgården 37.
Kontaktperson George 0704-57 89 24

Solhuskafé
Välkommen till Ekgården 

39 både nya och gamla 

boende i Västra Gårdsten, 

ung som gammal.

Söndagsöppet kl. 15-17 

från och med 3/9. 

Servering av härligt goda hembakade kakor 

med kaffe 20:-. Kom gärna med förslag till 

aktiviteter; spel, film, musik mm.

Varje onsdag året runt spelar vi även 

boule och träffas i Solhuskafét kl. 15.00.

Boulespel på utomhusbanan intill, vid 

vackert väder. Välkomna!

Gårdsten.se

Ta hand om din katt
Gå med i facebook-gruppen Gårdstens- 

katterna. Så kanske du både hittar din 

katt och kan anmäla en som du hittar.
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Är du hyresgäst hos Gårdstensbostäder 

kan du hyra lokal i området:

Timjansgården, norra Gårdsten
Lokalen är för max 50 personer. I hyran 

ingår bord och stolar, ett enklare kök för 

varmhållning och kaffebryggare. Hyran 

är 1.500 kr samt en deposition på 1.000 

kr. För barnkalas gäller: hyra 500 kr och 

deposition 500 kr. 

Salviagården för uthyrning 
Nu finns det en lokal till som kan hyras för 

olika aktiviteter. Det gäller Salviagården på 

Salviagatan som fått en rejäl uppfräschning.

 - Alla hyresgäster i Gårdsten har 

möjligheter att boka lokalen. Den kan 

till exempel användas för barnkalas, fes-

ter, informationsträffar och annat, säger 

Gårdstensbostäders Karin Burö.

 Lokalen i Salviagården är ommålad 

och allmänt uppfräschad. I köket finns ny 

diskmaskin, kyl och frys. Här finns plats 

för upp till 50 personer.

Lokalen kan bokas från och med 1 sep-

tember. 

För bokning och ytterligare information 

om Timjansgården eller Salviagården 

kontakta Karin Burö: 

Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 

telefon 031-332 60 00 på vardagar.

Nu är det dags igen att få reda på vad ni 

hyresgäster tycker om oss som bostads-

företag. Hälften av våra hyresgäster får 

runt den 12 oktober en undersökning i 

brevlådan för att fylla i. 

Du kan svara: 

• genom att skicka in enkäten i det bifo-

gade portofria svarskuvertet eller  

• på Internet, svar.aktivbo.se. Logga in 

med enkätnumret 

Resultaten är viktiga för vår verksam-

hetsplanering och vi hoppas så många 

som möjligt tar sig tid att fylla i enkäten.

Tack på förhand!

Hälsningar Gårdstensbostäder

Ny Hyresgästunder-
sökning skickas ut 
den 12 oktober

Gårdstensbostäders Karin Burö och Omar Shawki 

ska se till att det kommer upp lite konst på väggarna 

i Salviagården innan uthyrningen startar.

Hyr lokal för 
fester och andra 
arrangemang

NYHET!

Kontakta Gårdstensbostäder om du 

vill bli medlem och hyra bil i elbils-

poolen.

Välkommen till Kastanjgården 3 på 

måndag-torsdag kl. 8-16.30. Onsda-

gar även kl. 16-18.30 och fredagar kl. 

8-12.30. Telefon: 031-332 60 00.

Länk för anmälningsblankett, 

prislista och information finns på 

www.gardstensbostader.se

 Hyr elbil genom Gårdstensbostäder 

Filmvisning på Fritidsklubben 

Diamanten startar fredagen den 

1 september kl 14.30. 

Kommande filmer:

22/9 Ghost in the Shell

29/9 Power Rangers

6/10 Guardians of the Galaxy Vol.2

13/10 Pirates of the Garibbean 

 – Salazar’s Revenge

20/10 King Arthur - Legend of the Sword

27/10 Filip & Fredrik presenterar 

 Trevligt Folk

Filmvisning

Fotbollsträningen är nu igång på torsda-

gar. Samling utanför Fritidsklubben Dia-

manten kl 17.00. Ta med kläder och skor 

för inomhus alternativ utomhusbruk.

Ålder:  Flickor och pojkar 6-12 år

När:  Torsdagar kl. 17.00-18.30

Var:  Utomhus i Gårdstensdalen,

 idrottshallen vid dåligt väder

Start:  Torsdagen den 24 augusti

Anmäl er till: 

Mikael Lindström Tel nr: 0707-213935

GAIS Akademiansvarig, epost: mikael.

lindstrom@gais.se 

(Det går även bra att anmäla sig på plats)

Vi söker fler ledare till GAIS i Gårdsten

Du som vill vara engagerad som ledare 

för barnen i fotbollsträning är välkom-

men att anmäla dig direkt till Mikael 

Lindström. 

FOTBOLL MED GAIS I GÅRDSTEN

I samarbete med ABF är du välkommen 

på drop-in på måndagen, kl. 17-19 och 

lära dig spela piano/keyboard. 

Plats:  Musikstudion, Gårdstens Centrum.

Pianokurs i Musikstudion

Gårdstens öppna mötesplats
– alla är välkomna
Plats: Muskotgatan 47

För mer information: 

Helena Nilsson, Förskolärare

Telefon: 0706-123268, e-post: 

helena.nilsson@angered.goteborg.se 

Moa Hallmyr Lewis, Processledare

Telefon: 0722-310583, e-post: 

moa.hallmyr.lewis@angered.goteborg.se 
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Kom igång-gympa för kvinnor  

Tid & plats: Onsdagar kl. 14-15 i 

Timjansgården.  

www.goteborg.se/halsoteketangered

Onsdagar:

Gårdstens Centrum kl. 17.30-18.25 

Mer information hittar ni på: 

www.goteborg.se 

Gratisgympa med 

Hälsoteket
Missa inte

Bokbussen!

Tillgång till tidningar, spel 

och trevligt sällskap finns 

alltid. 

För tillgång till syrummet 

Kontakta Barbara på måndagar 

eller 

Gull-Britt som har nyckel.

tel: 070 - 406 81 05

epost: gullran@hotmail.com

Välkomna önskar
AKTIVITETSGRUPPEN:
Allan, Barbara, Gull-Britt, 

Karl-Gunnar, Johan, Anita J, 

Laila, Iranska senior- 

föreningen & Svenska Kyrkan

Bra att veta 
om Senior-
lokalen!MÅNDAGAR: Öppet kl. 10-21

TISDAGAR: ÖPPET KL. 14-18.45

ONSDAG: ÖPPET KL. 10-12, 14-16

TORSDAGAR: Öppet kl. 13-18.45

FREDAGAR: Öppet kl. 10-14

SÖNDAGAR: Öppet kl. 15-17

Iranska Senior-

föreningen  

håller öppet 

kl. 10-12

Iranska Seniorföreningen 

håller öppet kl. 10-12

Musikcafé med Gunnareds

Församling Svenska Kyrkan

udda veckor kl. 14-16

Matlagning & Lunchservering 40:- med musik och kultur med 

Iranska Seniorföreningen. Udda veckor kl. 10-14  

Ej lunch  jämna veckor, kl. 10-12

Öppet hus: Kafé med Anita J och hembakat för alla 55+ i Gårdsten 

10 kr/person, kl. 15-17. 

Välkomna!

Lär dig 

Spanska

kl. 12-14 

House of 

Gospel

Kl. 18-21

Spela biljard & pingis

kl. 16-18.45

Datorsupport med 

Gull-Britt 

jämna veckor kl. 14-16

Spela boul kl. 14-16

Lätt styrka och 

balansträning med 

Hälsostugan

kl. 13-13.45

Spel- och 

trivselkväll 

kl. 14.30-

17.30

Välkomna alla 55+ 
Program och öppettider, Seniorlokalen, Muskotgatan 10, Gårdsten Centrum

Mamas Retro 
Gårdsten
Butik i Gårdstens Centrum. 

Skänk barnkläder, mammakläder eller 

barnartiklar till Mamas Retro.

Kontakta: 
Randi 0760-500 342 eller Carina 

0760-500 484.

Spela biljard 

& pingis

kl. 16-18.45
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Har du frågor eller behöver anmäla 

eventuella fel som rör ditt boende, 

kontakta huscheferna via telefon, 

besök eller via hemsidan och Mina 

sidor.   

Telefontid mån-fre kl. 10-11

Västra: 

Adem  031-332 60 45

Robin  031-332 60 53 

Zarif  031-332 60 52  

Östra:

Hans  031-332 60 71

Gabor  031-332 60 70

Bashkim  031-332 60 63

Omar   031-332 60 73 

Norra:

Berndt  031-332 60 67 

Christer  031-332 60 68

Dygnet runt kan du tala in ett med-

delande på telefonsvararen. Även för 

bokning av grovsoprum.

Besökstid måndag, tisdag, torsdag 

kl. 11-12, onsdag kl. 11-12 samt 

kl. 16-18.30, fredag kl. 11-12.30. 

Områdeskontor:

Kastanjgården 3 – För boende i västra 

Gårdsten (Peppar- och Kanelgatan)

Muskotgatan 16 – För boende i östra 

(Muskot- och Salviagatan) och norra 

Gårdsten (Timjans- och Saffransga-

tan). 

 

Skicka e-post till huschefen (adress 

finns i ditt trapphus) eller skicka en 

felanmälan via hemsidan

www.gardstensbostader.se/

Mina-sidor 

Ring kvällstid

Efter öppettider kontakta först och 

främst: 

Gårdstensbostäders Trygghetsgrupp 

031-330 33 12

Söndag-torsdag 15.30-23.00, fredag 

12.30-00.30 samt lördag 15.30-00.30.

I andra hand kontaktar du Jouren 

031-331 07 39

Andra frågor dagtid

om din bostad, välkommen till 

Kastanjgården 3.

031-332 60 00

Öppettider: måndag, tisdag och 

torsdag 8.00-16.30. 

Lunchstängt kl. 12-13. 

Onsdag 8.00-15.30 samt 16.00-18.30. 

Lunchstängt kl. 12-13. 

Fredag kl. 8.00-12.30. 

www.gardstensbostader.se

Ring dygnet runt, besök eller e-posta

Gårdstensbostäder AB

Box 4, 424 21 Angered

Tel: 031-332 60 00 

Besöksadress: Kastanjgården 3

Tipstelefon till Polisen 

Telefon: 114 14 

Polisanmälan www.polisen.se 

Servicetelefon Utemiljöer  

Ring 031-368 00 00 eller 

goteborg@goteborg.se

Flexlinjens beställningscentral 

031-41 96 90. Trafikeras dagligen 

kl. 8.00-16.00, 1 gång per timma.

PRO-Vättle - Selvy Lyrberg telefon 

0705-39 60 65. Muskotgatan 8,  

säkrast torsdagar kl. 11.00-13.30.

För tömning på Återvinningsplatser 

0200-88 03 11 eller info@ftiab.se

Uppge följande nummer på återvin-

ningsplatsen när du kontaktar för 

tömning:

• Kanelgatan 14 (utanför Akacia-

 gården): 99024

• Kanelgatan 52 (utanför Aspgården):  

 99015

• Timjansgatan 27: 14674

• Saffransgatan 13: 14673

• Muskotgatan 21-23: 15494

Angered Arena 

Öppettider, bokningslänkar och 

priser finns på www.goteborg.se/

angeredarena 

Fixarservice Angered 

För dig över 67 år 031-365 22 00

epost: fixare@angered.goteborg.se

Problem med skadedjur? 

kontakta ANTICIMEX  

075-245 10 00  

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

Tv, bredband, telefoni

Beställ på 

www.framtidensbredband.se

Frågor om specifika tjänster och 

felanmälan: Kontakta din leverantör

SDF Angered

Medborgarkontoren hjälper dig att få 

svar på dina frågor. 

Angered centrum, tfn 031-365 17 20 

Hammarkullen, tfn 031- 365 29 00 

E-post: medborgarkontoret@ange-

red.goteborg.se   

www.goteborg.se/angeredsmedbor-

garkontor   

Grannsamverkans kontaktombud 

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

Thomas Giagmouridis 0707-48 79 25 

och Ida Månqvist 0739-46 16 59 från 

Kryddhyllan

Vill du bli kontaktombud, kontakta 

Jan Karlsson.

Hyresgästföreningen 

Västra Gårdsten 

Telefon: 0725-54 54 11

Öppet hus första torsdagen i 

månaden kl. 18-19.30.

Snickeriet, Bokgården 19, öppet för 

alla boende hos Gårdstensbostäder 

söndagar kl. 16-18.

Norra Gårdsten 

Information om aktiviteter sätts upp 

på anslagstavlorna.

Elbilspoolen - support

Helgfria vardagar 7-16: Göteborgs 

Stads leasing AB servicecenter 

031-368 49 00. 

kundmottagningen@gsl.goteborg.se

Övrig tid: Journummer 0771-27 37 00. 

Bilbokning: gsl.2ma.se

Nyttiga kontakter


