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Årets jul liknar ingen annan men 
det har ändå bjudits på musik i 
Gårdsten. Utomhus så klart för att 
minska risken för smittspridning.

På temat ”Jul till kvarteret” har 
Göteborgs Stad gjort en satsning där 
luciatåg, orkestrar och andra artis-
ter spelar på innergårdar runt om i 
Göteborg där många äldre bor. 

DEN 30 NOVEMBER kom ett lucia-tåg 
från Hvitfeldska musikklass till 
Muskotgatan i Gårdsten och spelade 
för seniorer där. På kvällen var det 
dags för de boende på Kastanjgården 
att få musikunderhållning. Då kom 
Provincialorkestern och bjöd på fin 
musik, bland annat Jingle Bells och O 
helga natt.

Jul till kvarteret har varit  
30/11, 7 och 14/12 i Gårdsten

FÖRUTSÄTTNINGEN ÄR ATT 
ALLA HJÄLPS ÅT

Sophantering, för ett rent och  
snyggt Gårdsten // s. 2

OLOVLIG UTHYRNING  
I ANDRA HAND

44 lägenheter återtagna i  
Gårdsten // s. 4

LÄR DIG STÅ EMOT  
BEDRAGARNAS KNEP
Så lär sig äldre att skydda sig  

mot bedragare // s. 6

Jul till kvarteret

Göteborgs Luciatrupp från Hvitfeldska sjöng på  
gården nedanför Muskotgatan 10.

Provincialorkestern spelade härlig musik på Kastanjgården för seniorerna på Akaciagården 11 och 18.

Tillgänglighet under jul och nyår
Våra kontor är fortsatt stängda för 
drop-in besök med anledning av 
covid-19.

Telefontider:
Onsdag 23/12: fram till kl. 12.00

Torsdag 24/12: Julafton stängt

Fredag 25/12:Juldagen stängt

Måndag-onsdag 28-30/12:  
telefontider som vanligt

Torsdag 31/12: Nyårsafton stängt

Fredag 1/1 2021: Nyårsdagen stängt

Måndag-tisdag 4-5/1: telefontider 
som vanligt

Onsdag 6/1: Trettondagsafton stängt

Alla dagar under jul och nyår kan du 
kontakta Trygghetsgruppen på deras 
ordinarie tider:  
Söndag-torsdag kl. 15.30-23.00 
Fredag kl. 12.30-00.30  
Lördag 15.30-00.30.  
Telefon: 031-330 33 12.

Gårdstensbostäder önskar God Jul och Gott Nytt År!
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Systemet för sopsortering i 
Gårdsten är utvecklat för återvin-
ning och minimerad miljöpåverkan. 
Förutsättningen är att alla hjälps åt.

Gårdstensbladet träffar huschefen 
Berndt Eriksson vid en av sopstationer-
na i hans område. Han är bekymrad.

- Det händer tyvärr allt för ofta att man 
slänger sina soppåsar utanför den när-
maste moloken för att den är full. Trots 
att det finns plats i den som står strax 
intill, säger Berndt som därför nyligen 
skickade ut en vädjan till sina hyresgäster 
på temat ”Vi behöver din hjälp”.

Motsvarande problem med soppåsar 
som ibland slängs vid sidan av moloker-
na finns över hela Gårdsten. Det ser inte 
särskilt trevligt ut och framför allt kan 
det locka till sig råttor.

Den lilla moloken vid sopstationerna, 
som används för matavfall, kan beskri-
vas som en miljösatsning. Matavfallet 
i de bruna papperspåsarna återvinns 
till bland annat biogas som blir bränsle 
i våra bilar och bussar. Restprodukten 
blir växtnäring.

Tänk därför på att inte slänga plast 
och annat bland matavfallet. Då går hela 
processen med återvinning förlorad.

Grovsoprummen
Grovsoprummen på gårdarna fyller en 
viktig funktion. Där har du möjlighet att 
lämna stora sopor som möbler, mattor 
och annat. Alternativet är att köra till 
någon av stadens återvinningscentraler.

Det är enkelt att få tillgång till grovso-
prummet, så ställ inga grovsopor utan-
för. Du kontaktar bara din huschef så får 
du nyckelbrickan programmerad för att 
gälla under viss tid till grovsoprummet.

Boende på Akacia-, Bok-, Lind-, 
Ek-, Syrén- och Aspgården kan också 
kontakta någon av de hyresgäster vars 
namn står angivna på dörrarna till grov-
soprummen. Då får man låna en nyckel-
bricka som går till grovsoprummet.

Återvinningsplatser
Tidningar, glas, metall och förpackning-
ar slänger du i behållarna på någon av 
de fem återvinningsplatser som finns i 
Gårdsten:

• Kanelgatan 14 (Akaciagården)
• Kanelgatan 52 (Aspgården)
• Timjansgatan 27
• Saffransgatan 13 
• Muskotgatan 21-23. 
Allt du slänger här återvinns till nya 
råvaror eller produkter.

En god gärning
Du gör en god gärning genom att 
använda de behållare som finns för 
kläd- och textilinsamling. Behållarna är 
utplacerade av Human Bridge som är en 
välgörenhetsorganisation.

Det som samlas in slussas vidare för 
att säljas i Lindras Second Hand-butiker 
och återbrukas i Sverige. Lindra har en 
Second Handbutik i Gårdsten.

Behållare för kläd- och textilin-
samling finns på Akaciagården 
12-14, Lönngården 25, Aspgården 57, 
Muskotgatan 23, Salviagatan 47-51 och 
Salviagatan 31-35.

Låt oss hjälpas åt att hålla Rent och 
Snyggt i Gårdsten! 

Om alla hjälps åt har vi ett rent 
och snyggt Gårdsten

Huschefen Berndt Eriksson är nöjd när det ser ut så här vid sopstationen.
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Försäljningen går jättebra och 
snart börjar inflyttningen i de 
första bostadsrätterna i brf 
Saffransbyn. Gårdsten ska utveck-
las till en blandstad.

Det är Egnahemsbolaget som byg-
ger 38 bostadsrätter i radhus vid 
Saffransgatan. Bostäderna erbjuds i 
storlekarna 2-4 rum där ytorna är 59-
102 kvadratmeter.

Området består av fyra gårdar. 
Samtliga radhus har en privat uteplats 

och tillgång till en gemensam gård.
- Hittills är sju bostadsrätter sålda 

och vi har dessutom ett antal intressen-
ter. Det är ett jättebra resultat, säger 
Camilla Englawik som är säljare för 
Egnahemsbolaget. Visningar pågår och 
fortsätter under januari.

Inflyttningarna i brf Saffransbyn star-
tar den 1 februari nästa år och i augusti 
ska alla radhusen vara inflyttade.

Bostäderna i Gårdsten består för 
närvarande till 80 procent av kommu-
nala hyreslägenheter. Men andelen 

hyresrätter ska minska till förmån för 
bostadsrätter och äganderätter. En rad 
nya bostadskvarter är under produktion.

Visionen är att Gårdsten ska få 1 
500 nya bostäder fram till och med år 
2025 och antalet invånare ska öka från 
nuvarande 9 500 till cirka 13 000. 

För mer information:  
www.egnahemsbolaget.se/projekt/
saffransbyn.

Nya bostadsrätter bidrar till en blandad stad

Nybyggnation i  
Gårdsten
Information om samtliga nybyggnads-
projekt i Gårdsten hittar du på:  

www.gardstensbostader.se/ 
leva-i-gardsten/ya-bostader-pa-gang 

Det är Egnahemsbolaget som bygger 38 nya bostadsrätter som 
radhus vid Saffransgatan. För köp av radhusen, kontakta Camilla 
Englawik på Svensk Fastighetsförmedling 0737- 44 02 80.

Köp bostadsrätt i brf 
Utsikten, Gårdsten 
centrum
Brf Utsikten blir Gårdstens högsta 
hus och byggs av Serneke. Det blir  59 
bostadsrätter där storleken varierar 
mellan 1-3 rum och kök med ytor på  
32-71 kvadratmeter. 
Inflyttningen beräknas starta i slutet av 
2021. 

Sök via www.sernekebostad.se. 
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Framgångsrikt arbete mot  
olovlig uthyrning i andra hand
Hittills i år har Gårdstensbostäder 
återtagit 44 lägenheter från per-
soner som hyrt ut olovligt i andra 
hand. Dessa lägenheter har istället 
erbjudits till bostadssökande över 
hela Göteborg.

- Det är ett jättebra resultat och om vi 
dessutom lägger till 138 lägenheter som 
återtagits under de tidigare tre åren 
så känns det ännu bättre, säger Sara 
Bäckström som är uthyrningsansvarig.

Uthyrningsavdelningen i sam-
arbete med andra avdelningar på 
Gårdstensbostäder arbetar syste-
matiskt mot olovlig uthyrning i andra 
hand. De sker också samarbete med 
andra myndigheter som Polisen, 
Försäkringskassan och Skatteverket.

- Vi har en metod som vi arbetar efter 
och den har vist sig vara mycket fram-
gångsrik, förklarar Sara Bäckström.

För Gårdstensbostäder handlar det 
om att få ordning och reda i området 
samt att motverka tystnadskultur. Det är 

viktigt att veta vem som hyr av bolaget 
och att det går rätt till. För hyresgäster-
na är de en trygghets- och säkerhets-
fråga – rätten att veta vilka man har som 
grannar.

Skärpta regler
Oktober 2019 skärptes reglerna och följ-
derna i hyreslagen för den som olovligt 
hyr ut sin lägenhet i andra hand.

Gårdstensbostäder har rätt att återta 
lägenheten omedelbart – det krävs inte 
någon varning innan. Påföljden för den 
som hyr ut är böter eller fängelse i upp 
till två år. Andrahandshyresgästen har 
rätt att kräva tillbaka hyran.

Det finns fall där hyresgäster med 
förstahandskontrakt trott att man kan 
hyra ut hur som helst inom familjen. Så 
är det inte. Om man till exempel ska ut 
på en längre semester är det inte tillåtet 
att, utan Gårdstensbostäders god-
kännande, hyra ut lägenheten i andra 
hand till ett syskon eller någon annan i 
familjen.

Det kan verka lockande att tjäna 
extra på sin lägenhet men det är 
inte tillåtet att hyra ut hyresrätter i 
vinstsyfte eller som hotellboende och 
Gårdstensbostäder godkänner aldrig 
den typen av andrahandsuthyrning. Om 
du ändå hyr ut och själv inte samtidigt 
vistas i lägenheten räknas det som 
olovlig andrahandsuthyrning och du 
riskerar uppsägning utan föregående 
varning. 

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra 
hand måste du alltid ha tillstånd från 
Gårdstensbostäder, annars riskerar 
du att bli av med hyreskontraktet. Och 
det krävs beaktansvärda skäl för att få 
tillstånd. Studier eller tillfälligt arbete 
på annan ort är exempel på beaktans-
värda skäl. Kontakta Gårdstensbostäder 
i god tid innan du planerar att hyra ut i 
andra hand.

Tänk på att det är hyresgästen med 
förstahandskontraktet som har det fulla 
ansvaret för lägenheten. Till exempel 
om något skulle bli skadat eller förstört. 
Det ansvaret kan man aldrig friskriva sig 
ifrån. 

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

Läxhjälpen
Stiftelsen Läxhjälpen erbjuder sedan 
flera år tillbaka gratis läxhjälp för 
ungdomar i Gårdstensskolan. Det är en 
ideell stiftelse, som med finansiering 
från näringslivet erbjuder elever läxhjälp 
som går på högstadiet och som har 
svårt att nå gymnasiebehörighet.

Gårdstensbostäder möjliggör för 15 av 
dom 30 platser som idag finns för årskurs 

8 och 9 på Gårdstensskolan läxhjälp. 
- Jag ser fram emot att samarbeta än 

mer tillsammans med Gårdstensskolan 
och Stiftelsen Läxhjälpen under hela  
2021. Vårt gemensamma mål är att 
tillsammans stötta och förbättra 
skolresultaten för eleverna i området, 
säger Louise Staffas projektledare på 
Gårdstensbostäder. 
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Våga bry dig  
– att visa omtanke kan rädda liv!
Orange Day och Våga Bry 
Dig är två initiativ som vi på 
Gårdstensbostäder ställer oss 
bakom. Det handlar om att 
både du som granne och vi på 
Gårdstensbostäder visar omtanke 
och vågar agera om det finns oro 
för att någon far illa.

Den 25 november var det Orange Day – 
ett initiativ som ursprungligen tagits av 
FN för att uppmärksamma och avskaffa 
våld mot kvinnor och flickor.

Våga Bry dig! 
Att ringa på kan räcka för att stoppa 
våld. Att visa omtanke kan rädda liv. Det 
kan vara oro för våld inom en familj, men 
det kan också handla om att uppmärk-
samma en äldre granne som verkar må 
dåligt eller någon som är ensam.

Vi på Gårdstensbostäder tror på 
civilkurage för ökad trygghet och trivsel. 
Det handlar om att gå från misstanke 
till omtanke och att vi vågar bry oss om 

varandra. Om vi vet hur vi kan agera när 
vi känner oro för att någon granne far 
illa, har vi också möjlighet att bidra till 
att förhindra våld i nära relationer.

Är du orolig för att din granne far illa?
Då önskar vi att du gör så här:
1. 1Är det en akut eller hotfull situation, 

ring alltid polis/ambulans på 112.
2. Ring på hos din granne och fråga hur 

det står till. Om det behövs, ta hjälp 
av andra grannar.

3. Behöver du hjälp kväll eller natt, 
ringer du Trygghetsgruppen  
031-330 33 12, nattetid ring Jouren 
telefon 031-331 07 39.

4. Om du känner oro för barn i huset, 
ring Socialtjänsten på 031-365 00 00.

I arbetet med Våga bry dig samarbetar vi 
inom Gårdstensbostäder med våra sys-
terföretag Poseidon, Familjebostäder, 
Bostadsbolaget, och Störningsjouren 
samt Huskurage, Polisen, 
Hyresgästföreningen, Kvinnofridslinjen 
och Göteborgs Stad 

Distriktsläkare & BVC 
ÖPPET

Mån-fre 8.00-17.00 
DROP-IN ELLER BOKNING

Lör-sön 10.00-16.00

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.

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:

Tisdag-fredag kl. 11-18, lördag kl. 11-15, 
söndag-måndag, stängt.  
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Det är inte 
över. Var rädd 
om dig och 
andra!
Avstå från att vistas i inomhus-
miljöer som butiker, köpcentrum, 
museer, bibliotek, badhus och 
gym. Nödvändiga besök i ex-
empelvis livsmedelsbutiker och 
apotek kan göras.

• Avstå från att delta i exempelvis 
möten, konserter, föreställningar, 
idrottsträningar, matcher och 
tävlingar. Detta gäller dock inte 
idrottsträningar för barn och 
unga födda 2005 eller senare.

• Om möjligt undvika att ha fysisk 
kontakt med andra personer än 
de som man bor tillsammans 
med. Det innebär bland annat 
en avrådan från att arrangera 
eller delta i en fest eller liknande 
socialt umgänge. 

• Nödvändig närkontakt, som vid 
exempelvis vårdbesök och medi-
cinska undersökningar, omfattas 
inte av rådet. Det är dock viktigt 
att tänka på att den som har 
symtom som kan vara covid-19 
ska undvika all nära kontakt med 
andra.

Tack för att du bidrar till att minska 
smittspridningen av covid-19!  

Försök inte lura mig 
Lär dig stå emot bedragarnas knep. 
De vanligaste bedrägerierna riktade 
mot äldre är fokus i mötespaketet 
”Försök inte lura mig”. Genom aktiva 
möten lotsas deltagarna genom verkliga 
händelser via filmsekvenser i syfte att 
skapa igenkänning och diskussioner. 
Försök inte lura mig ska ge deltagarna 
högre medvetenhet om vilka brott som 
begås, stärka förmågan att stå emot 
försöken och ta bort skamkänslan av 
att ha blivit utsatt för brott. Vill du veta 

mer? Försök inte lura mig är framtaget 
av polisen i samverkan med PRO, SPF 
Seniorerna, SKPF Pensionärerna och 
Brottsofferjouren. Om du vill veta mer 
kontakta din organisation.  

Här hittar du utbildningspaketet 

www.pro.se 

www.spfseniorerna.se 

www.skpf.se 

www.brottsofferjouren.se

Skydda dig mot bedrägerier på nätet
Bedrägerier har alltid funnits men det 
blir vanligare att de sker via nätet.
På internet är det lättare att dölja sin 
rätta identitet och utge sig för att
vara någon annan. Därför är det viktigt 
att du är extra försiktig med vad
du gör på nätet. Här kommer några tips 
som gör det lättare för dig:

• Klicka aldrig på länkar i till exempel 
mail om du inte är helt säker på 
vem som skickat mailet. Länkarna 
går ofta till sidor där du uppmanas 

ladda ner något eller ange dina 
kortuppgifter.

• Erbjudanden om att du vunnit något 
till exempel en telefon, presentkort 
eller liknande är ett sätt för bedra-
garna att komma åt dina personliga 
uppgifter.

• Ha olika lösenord till dina inlogg-
ningar till appar och konton på 
nätet. Om någon kommer över ditt 
lösenord till en sida så har de inte 
inloggning till alla dina konton. 

För mer info: www.polisen.se 

Kontakta Gårdstensbyrån
Behöver du stöttning i ditt arbets-
sökande? Välkommen att kontakta 
Gårdstensbyrån. Vi hjälper dig att hitta 
vägar in i arbetslivet.

Gårdstensbyrån är en del av Gård-
stensbostäders verksamhet och starta-
de redan 1998. Från början var fokus på 

att skapa arbetstillfällen i stadsdelen. 
Efter hand har verksamheten utveck-
lats med att även skapa meningsfulla 
aktiviteter för barn, unga och vuxna i 
stadsdelen.

Gårdstensbyrån har genom åren 
förmedlat cirka 3 500 arbetstillfällen. 

Kontakt på Gårdstensbyrån

Gårdstensbostäders växel 
031-332 60 00 

Salma Nazzal: 031-332 60 07

Louise Staffas: 0707-93 91 22

Välkommen!
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Pianokurs 
i Musikstudion vid  
Gårdstens centrum

Kursen arrangeras i samarbete med 
ABF och är för ungdomar 7-18 år. 
Kursen hålls på lördagar och terminen 
avslutas den 20/12. 

Pianokurs: Vårterminen startar den 30 
januari 2021.  
För anmälan till våren, kontakta Salma 
Nazzal på 031-332 60 07.

Vinteraktiviteter  
-med Hälsostugan!
Hälsostugans inomhusaktiviteter är 
fortfarande inställda tillsvidare på 
grund av att minska smittspridningen av 
Covid-19. 
För utomhusaktiviteter gäller max 
7 deltagare per aktivitet. Kontakta 
Johanna på 0707–49 64 62 för anmälan 
och frågor.  
Gäller ej promenaderna.

Viktigt att alla som deltar följer  
våra förhållningsregler. 
• Stanna hemma om du är sjuk 
• Håll avstånd 
• Tag med egen matta/filt/handduk 

till aktiviteterna. Ej vid promenader. 

Aktiviteterna ställs in vid mycket dåligt väder. 
 
Uppehåll över jul och nyår: 23/12, 24/12 och 31/12, 
samt 6/1-21.  
Kontakta Johanna om du är osäker. 

Måndag:  Kl. 11:00 – 11:45 Promenad med styrkepaus för seniorer (lugnt tempo) 
 Samling: Utegymmet

 Kl. 15:30 – 16:15 Funktionell träning. (lite lättare träning) 
 Plats: Utanför Hälsostugan

Tisdag:  Kl. 10:30 – 11:30 Cirkelträning  
 Plats: Utegymmet. Vid regn träffas vi utanför Hälsostugan. 

Onsdag:  Kl. 17:00 – 18:15 Puls & styrka (lite hårdare träning) 
 Plats: Under garaget vid Hälsostugan, 

Torsdag: Kl. 11:00 – 11:45 Cirkelpass på  
 utegymmet.  
 (lite hårdare träning) 
 Samling: Utegymmet.  
 Vid regn träffas vi utanför 
 Hälsostugan.

 Kl. 14:00– 15:00 Promenad 
 med styrkepaus för seniorer 
 (lugnt tempo) 
 Samling: Utegymmet

Fotbollsträning med GAIS har juluppehåll
Startar igen tisdag 12 januari 2021. 
Fotbollsträningen för barn 6-12 år  
Dag och tid: tisdag och torsdagar kl. 17-19.00. 
Kl. 17-18 för barn 6-8 år. Kl. 18-19 för barn 9-12 år 
Plats: Idrottshallen vid Gårdstensskolan

Frågor och kontakt:
Mikael Lindström, tränare GAIS, mikael.lindstrom@gais.se  
Salma Nazzal, Gårdstensbostäder, 031-332 60 07

Kontakt: 
Johanna Froode, 

Gårdstensbostäder 
0707–496462

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader Hälsostugan tipsar

Juliga chokladbollar
Enkelt att slänga ihop och utan tillsatt 
socker. 

Gör så här: Mixa allt till en stor boll. 
Går inte smeten ihop späd då med lite 
kaffe eller vatten. Forma bollar och 
rulla i kokos. Förvaras i kylen. 

Ingredienser 
• 2 dl havregryn

• 7 färska dadlar

• 3 msk kokosolja 

• 1/2 dl kokosflingor + garnering 

• 1 krm vaniljpulver 

• 1 krm kardemumma

• 1 krm salt

• 1 msk kakao
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Ring dygnet runt eller e-posta oss

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. 10-11

VÄSTRA
Fariba 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
Gabor  031-332 60 70 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

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

UTÖKAD TELEFONTID HUSCHEFER
Måndag-torsdag kl. 11.00-12.00, onsdag 
även kl. 16.00-18.30,  
fredag kl. 11.00-12.30. 

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 samt  
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 och torsdag 8.00-16.30. 
Lunchstängt kl. 12-13. 
Onsdag 8.00-18.30. Lunchstängt kl. 
12-14. 
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 
0765-66 91 70 
Öppet hus första torsdagen i månaden  
kl. 18.00-19.30. Snickeriet, Bokgården 19, 
öppet söndagar kl. 16.00-18.00.
hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN N. GÅRDSTEN
Information om aktiviteter sätts upp på 
anslagstavlorna.

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

OBS! Endast bokade besök
Kontoren är stängda för drop-in tills vidare


