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Seniorlägenheterna på  
Saffransgatan 100 invigdes
Hon lämnade Syrengården i 
Gårdsten för Egypten men är 
tillbaka.

- Det ska bli så skönt, säger 
hyresgästen Lena Hernod.

HON VAR MED och klippte bandet när de 42 
seniorlägenheterna på Saffransgatan 
invigdes den 1 december med kaffe, 
lussekatter och pepparkakor.

När Lena Hernod lämnade Sverige 
och flyttade till Egypten släppte hon 
inte kontakten med Gårdsten. Hennes 
dotter bor kvar och det är en anled-
ning till att hon blir hyresgäst hos 
Gårdstensbostäder igen.

En stund efter bandklippningen fick 

Lena nycklarna till sin tvårummare med 
uteplats på första våningen.

- Jag tycker om Gårdsten. Det är nära 
till både naturen och Gårdsten Centrum, 
säger hon.

Lyckat projekt
Det råder totalt samstämmighet bland 
de inblandade att seniorlägenheterna 
som inramar parkeringshuset är ett 
mycket lyckat projekt. Huschefen 
Christer Sjödin som ansvarat för bygget 
sedan starten berättar att han är både 
stolt och nöjd över slutresultatet.

Det är Framtiden Byggutveckling som 
byggt huset för Gårdstensbostäder.

- Jag tycker att fasaden är fantastiskt 

vacker. Detta är ett av mina bästa projekt, 
säger Henrik Jarledal som är affärsut-
vecklare på Framtiden Byggutveckling. 
Han berömmer också den polske 
entreprenör som anlitats för bygget.

Ellen Mitikka från Hyresgäst-
föreningen var också med och klippte 
bandet. Hon kan ta åt sig en del av 
äran att lägenheterna byggdes. Ellen 
berättade att hon påtalade behovet 
av seniorlägenheter med hiss, i norra 
Gårdsten, för Gårdstensbostäders vd 
Michael Pirosanto. Något som Michael 
bekräftar och tillägger:

- Det har blivit ett mycket lyckat 
projekt där vi kunnat integrera seniorlä-
genheter med garage i området.  

GÄNGET SOM STÄLLER UPP 
FÖR SITT BOSTADSOMRÅDE. 

Vi vill bidra till att alla som bor här  
ska känna sig trygga. // s.2

RENA FASADER  
MED NY METOD.

En ny metod för fasadtvätt  
används på Kanelgatan. // s.3

VÄLKOMMEN TILL  
NYA ICA SUPERMARKET

Efter tio veckors ombyggnad möts ni av 
en ljusare och luftigare butik // s.4

Bandklippningen sköttes av Henrik Jarledal, Framtiden Byggutveckling, Christer Sjödin, 
Gårdstensbostäders huschef, Lena Hernod, hyresgäst och Ellen Mitikka, Hyresgästföreningens 
representant.

Underhållsarbete 
på Mina sidor
Till följd av underhållsarbete av vårt 
fastighetssystem så kommer Mina 
sidor inte vara uppdaterad med se-
naste informationen om inbetalningar 
under perioden 3-6 januari. Notera 
dock att Januari-hyran som vanligt 
skall vara Gårdstensbostäder till 
handa senast den 30 December. 
Den 7-8 januari kommer dessutom 
Mina sidor vara helt stängt. 

Gårdstensbostäder  
önskar er alla 

God Jul och 
 Gott Nytt År!
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Grannsamverkan i Västra Gårdsten
Här är gänget som ställer upp för 
sitt bostadsområde. Namnet är 
Grannsamverkan Västra Gårdsten. 
     - Vi vill bidra till att alla som 
bor här ska känna sig trygga och 
säkra, säger Johan Almqvist, en av 
de sju hyresgäster som för närva-
rande ingår i gruppen.

På tisdagskvällar samlas de i lokalen 
på Ekgården 39 som huschefen Zarif 

Ljubijankic ställt till gruppens förfogan-
de. Sedan är det dags att ge sig ut på en 
runda i området.

De kollar bland annat att alla upp-
gångar är låsta, smörjer lås vid behov, 
kollar i garage, pratar med grannar, 
hjälper hyresgäster att få tillgång till 
grovsoprum samt ser till att det är rent 
och snyggt på gårdarna. 

Allan Forsberg har bott i Gårdsten 
sedan 1980.

- Jag trivs otroligt bra, lika bra som 
när jag flyttade hit. Jag vill gärna hjälpa 
till, säger han.

Grannsamverkan är ett riksomfattan-
de koncept med syftet att göra bostads-
områden mindre attraktiva för brottslig 
verksamhet genom ökad uppmärksam-
het från de boende. Grannsamverkan 
Västra Gårdsten har därför ett utbyte 
med polisen.

- Gruppen är ett fint exempel på att 
engagemang gör skillnad. Vi behöver 
hjälpas åt i samhällsbygget Gårdsten, 
säger Zarif.

Det finns plats för fler hyresgäster 
som vill vara med. Gruppens mål är 
knyta kontakter med hyresgäster i Norra 
och Östra Gårdsten för att bilda motsva-
rande grupper där.

Kontakta din huschef om du vill vara 
med. 

Inga fyrverkerier på våra gårdar!

Regler för att skjuta fyrverkerier
Du får bara skjuta fyrverkerier 
på nyårsafton, påskafton och 
valborgsmässoafton. 

På många platser finns även en tids-
begränsning mellan klockan 23.00 och 
01.00. Resten av året krävs särskilt 
tillstånd från polisen för att använda 
fyrverkerier, smällare och andra pyro-
tekniska varor.

I Sverige måste du vara 18 år för att 
köpa, sälja eller använda fyrverkerier. 
För att få skjuta smällare eller raketer 
med pinne i Sverige måste du även ha 
tillstånd och utbildning. Det är även 
olagligt att ge fyrverkerier till en person 
som är under 18 år.

Var får jag skjuta fyrverkerier?
Ibland behövs det tillstånd för att få 

avfyra fyrverkerier på en viss plats. Det 
är polisen som utfärdar sådana tillstånd 
och i deras bedömning tar de hänsyn till 
tidpunkt, plats och andra yttre om-
ständigheter. Vanligen behövs det inte 
tillstånd för att skjuta fyrverkerier på 
nyår, men i t ex tätorter kan det behövas 
även då.

Varje kommun kan utfärda egna 
regler för vad som gäller för användning 
av fyrverkerier. Är du osäker på om det 
behövs tillstånd kan du alltid kontakta 
Göteborgs stad eller polisen.

Smällare är tillståndspliktiga
Smällare är en pjäs som har en 
kraftig knall som främsta effekt. 
Sedan 2002 krävs det tillstånd för att 
skjuta smällare i Sverige och sedan 
2015 krävs också särskild utbildning. 

Det är heller 
inte tillåtet 
att i Sverige 
skjuta 
smällare 
som köpts 
utomlands 
om man inte 
har tillstånd, 
även om de i vissa 
länder får köpas fritt.

Raketer med pinne är tillståndspliktiga
Sedan 2019 måste du ha tillstånd och 
särskild utbildning för att få skjuta 
raketer med styrpinne. 

Var rädda om varandra!
Hälsningar Gårdstensbostäder AB

Grannsamverkan Västra Gårdsten. Huschefen 
Zarif tillsammans med, från vänster, Laila 
Karhu, Hannako Matsumoto, Johan Almqvist, 
Rickard Sundbäck, Allan Forsberg och Danijela 
Medic. Ilija Medic saknas på bilden.
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Glöm inte att släcka 
ljuset!
Tänk på att inte lämna ditt hem med 
levande ljus och något på spisen! 

Rena fasader med ny metod
En ny metod för fasadtvätt används 
på Kanelgatan. Resultatet beskrivs 
som fantastiskt.

Sedan ett par månader tillbaka har 
arbeten pågått med att tvätta fasaderna 
på Kanelgatan. Metoden som används 
kallas Softwash och är ett pilotprojekt 
hos Gårdstensbostäder.

Det är företaget Fixer AB som utför 
arbetet. Vid denna metod, som är god-
känd av miljöförvaltningen, används inte 
högtryck eller borstar vid tvättningen. 
Istället används tre komponenter som 
blandas i en injektor och sedan sprayas 
på fasaden.

Fasadlösningen innehåller vatten, 
natriumhypoklorit och fasadsåpa. 

Medlet får verka en stund och därefter 
sköljs fasaden med hetvatten. 

- Resultatet är fantastiskt och 
hyresgästerna är supernöjda, säger 
huschefen Zarif Ljubijankic.

Vädret har satt lite käppar 
i hjulet men arbetena på 
Kanelgatan är snart slutförda. 
Därefter är det dags för 
husen på Peppargatan att få 
fasaderna tvättade. 

Huschefen Zarif är mycket nöjd med 
 resultatet av fasadtvätten.

Här ser ni bilder före och efter fasadtvätt.

Före Efter

Hemförsäkring
Teckna en hemförsäkring redan idag, 
om du inte redan har en förstås. 
Jämför hemförsäkringar  
– oberoende bedömning hos  
www.konsumenterna.se.

Resultatredovisning 
AktivBo.
Det var totalt 61,6% av hyresgästerna 
som valde att svara på enkäten från 
AktivBo. Nu analyseras resultatet 
från undersökningen av bolaget och 
resultaten redovisas på bomöten som 
huscheferna planerar till våren.
Stort TACK till alla som svarade!
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Mycket beröm till Gårdsten vid 
årets företagarträff
Bostadspolitik och samhälls-
bygget Gårdsten var i fokus när 
Gårdstensbostäder bjöd in till 
årets företagarträff i Idéum.

Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto framhöll att årets träff var 
viktigare än vanligt eftersom företag, 
samarbetspartners och föreningar 
äntligen kunde träffas efter pandemin. 
Företagen Liljewalls och Balco fick en 
eloge för att de troget ställer upp och 
sponsrar företagarträffen.

Lennart Weiss, kommersiell direktör 
på företaget Veidekke föreläste om 
bostadspolitiken inför valet nästa år. 
Han var tveksam till om det verkligen 
blir någon debatt att tala om.

- Politiker ser inte bostadsfrågor som 
en vinnare. Inställningen är att man inte 
vinner val på bostadsfrågor men man 
kan förlora val på dessa frågor, sade 
Lennart Weiss.

Han gav mycket beröm till nästa 
föreläsare, professor Tapio Salonen, 
för den bok han skrivit om Gårdsten. 
Weiss tycker att boken ”Samhällsbygget 
Gårdsten – allmännyttans framtid?” 
borde upphöjas till ägardirektiv och 
instruktionsbok för landets kommunala 
bostadsbolag.

Följt Gårdsten
Tapio Salonen har under 25 år följt 
utvecklingen i Gårdsten och sett 
den uppgivenhet som fanns innan 
Gårdstensbostäder blev ett bolag 1997. 
Idag är läget ett helt annat. 

- Det finns inget annat allmännyttigt 
bolag i landet som kan mäta sig med 
den resa som Gårdsten har gjort, sade 
Tapio Salonenen.

I den bostadspolitiska debatt som 
följde på företagarträffen deltog, 

förutom Weiss och Salonen, även 
Framtiden-koncernens vd Terje 
Johansson. Moderator var Mohamed 
Hama Ali, chefsjurist på Framtiden 
tillika ordförande i Gårdstensbostäders 
styrelse

En av frågorna var om det är möjligt 
att leva upp till visionen att Göteborg 
inte ska ha något särskilt utsatt område 
2025.

- Ja, det är möjligt men inter enkelt, 
poängterade Terje Johansson. 

Välkommen till nya Ica Supermarket
Efter tio veckors ombyggnad kan 
Marcus Derander hälsa alla kunder 
välkomna till en enklare shoppingupple-
velse i en ljusare och luftigare butik.

- Det känns spännande att kunna 
erbjuda Gårdstensborna en riktigt bra 
Ica-butik, säger Marcus och passar 
samtidigt på att tacka kunderna för 
visad förståelse under ombyggnaden. 

Alla kyldiskar och frysdiskar är 
utbytta mot mer miljövänliga alternativ. 
Avdelningen för frukt och grönt har 
blivit större med mer plats i kyldisk. 
Även belysningen i butiken är utbytt mot 
mer energieffektiva alternativ.

Marcus och hans medarbetare har 
satsat på att genomföra ombyggnaden 

så smidigt som möjligt och samtidigt 
hålla butiken öppen som vanligt. Av 
kundernas reaktioner att döma har man 
lyckats.

- Vi har fått väldigt många glada 
tillrop och det värmer, säger han.

Marcus uppmanar kunderna att inte 
tveka om det är något man saknar i 
butikens utbud. Prata med någon av 
medarbetarna, det mesta går att lösa.

Det fanns planer på att fira nyöpp-
ningen tillsammans med kunderna. 
Men med tanke på smittoläget får 
kalaset vänta till våren eller sommaren.

Ica Supermarket står redo att möta 
utmaningarna när Gårdsten nu får ett 
nytt och utbyggt Centrum. 

De medverkade vid företagarträffen. Framtiden-koncernens vd Terje Johansson, 
Gårdstensbostäders styrelseordförande Mohamed Hama Ali var moderator, professor Tapio 
Salonen och Lennart Weiss som är kommersiell direktör på Veidekke.

Ica-handlaren Marcus Derander erbjuder kun-
derna en större avdelning för frukt och grönt.
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De stödjer fritidsaktiviteter för  
ungdomar i Gårdsten
GAIS, GKSS, Göteborgs Hamn och 
Rotaryklubben i Långedrag stäl-
ler upp och ger unga i Gårdsten 
möjlighet att träna fotboll och lära 
sig segla.

Vid företagarträffen i Idéum den 11 no-
vember berättade Gårdstensbostäders 
projektledare Salma Nazzal och Louise 
Staffas om fritidsaktiviteter och presen-
terade de samarbetspartners som gör 
aktiviteterna möjliga.

Samarbetet med GAIS startade 2016 
med klubbens Mikael Lindström som en 
verklig eldsjäl. Han räknade från början 
inte med att det skulle komma särskilt 
många till fotbollsträningen. Men idag 
kan han med glädje konstatera att det är 
cirka 350 unga som varit med och tränat 
fotboll två gånger i veckan.

Det är ingen tillfällighet att GAIS 
engagerar sig i aktiviteter för unga.

- GAIS väljer att ta ansvar för att 
göra samhället bättre, förklarade 

klubbchefen Magnus Sköldmark för 
åhörarna på företagarträffen.

Sjuttonde året
Seglarskolan för unga från Gårdsten 
startade redan 2005 genom ett samar-
bete mellan Rotaryklubben i Långedrag, 
GKSS och Gårdstensbostäder. Cirka 400 
ungdomar har genom åren lärt sig segla 
i Långedrag.

- Det är första året som vi är med 
i denna fantastiska satsning, sade 
Susanne Hansson från Göteborgs Hamn.

I år fanns det 21 platser för ung-
domar att få gå i seglarskola och tre 
platser för ungdomar att få åka på 
seglarläger. Göteborgs Hamn gav också 
sju ungdomar möjlighet att sommarjob-
ba för GKSS som seglingsinstruktörer 
och hamnvärdar.

Hamnens sponsring är en del i 
arbetet att få kompetenta medarbetare i 
framtiden och öka antalet anställda med 
utländsk bakgrund.

- Vi är med och sponsrar seglarsko-
lan nästa år också, berättade Susanne 
Hansson. 

Dag Tid Aktivitet

Måndagar: 12.00-14.00 Lär dig spanska med Allan

14.30-17.30 Spel- och trivselkväll med Allan

18.00-19.00 House of Gospel på svenska med Matti

19.00-21.00 House of Gospel på finska med Matti

Tisdagar: 12.00-14.00 Mobil och Datasupport med Gull-Britt

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Torsdagar: 13.00-13.45
Styrka och balans med  
Molly från Träffpunkten Angered

14.00-16.00 Musikcafé med Eva från Kyrkan i Bergsjön

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Seniorlokalen, Muskotgatan 
10, vid Gårdsten centrum. 
Aktiviteter för alla 55+
Alla seniorer i Gårdsten är välkomna att delta.  

De ställer upp för ungdomar i Gårdsten. Louise Staffas, Gårdstensbostäder, Magnus Sköldmark, GAIS, Thomas 
Rahm, GKSS, Susanne Hansson, Göteborgs Hamn, Anni Davidson, Rotary Långedrag, Anders Andrén, Rotary 
Långedrag, Mikael Lindström, GAIS samt Salma Nazzal, Gårdstensbostäder.

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.

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.

Är du osäker på hur folkbokföringen 
fungerar, kontakta Skatteverket.
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Välkommen till öppna förskolan Gårdsten
Öppna förskolan är nu stängd över jul 
och nyår för renovering av lokalerna. Vi 
önskar alla en God Jul och Gott Nytt År. 
Vi öppnar igen den 11 januari 2022. 

För mer information om aktiviteter, anmälan och tider se 

Webbsidan: www.goteborg.se/oppnaforskolangardsten. 
Facebooksida: Öppna förskolan Gårdsten

Distriktsläkare & BVC 
ÖPPET

Mån-fre 8.00-17.00 
DROP-IN ELLER BOKNING

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

Telefon: 031-396 00 60

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 engel-
ska, arabiska, persiska, ryska, urdu, 

turkiska, bulgariska, tyska, spanska 
och serbiska.

Kontakta Gårdsten Vårdcentral för vaccinering mot covid-19:

Gårdsten Vårdcentral finns på 
Muskotgatan 10 i Gårdsten Centrum.

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.  

Huskurage är att våga bry sig
På Gårdstensbostäder är vi övertygade 
om att du som granne kan rädda liv!
Om du reagerar med oro och agerar 
med omtanke kan du göra stor skillnad. 
Det handlar om civilkurage.

Är du orolig att en granne utsätts för våld?
 

• 1) Ring på!  
Fråga hur det är, säg att du är orolig. 
Eller gå därifrån, om du inte vågar 
stå kvar.

• 2) Hämta hjälp  
av andra grannar, det ger större 
trygghet. 

• 3) Ring polisen.  
Vid situationer du upplever som akut, 
ring alltid polisen!

Håll utkik i trapphuset, brevlådan och 
hemsidan för mer information.

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

Välkomna!
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Fotbollsträning med GAIS 
Fotbollsträningarna med GAIS har nu juluppehåll.  
Återkommer den 18 januari på tisdagar och torsdagar  
i gamla Idrottshallen.

Träningen är för barn i åldern 5-14 år. 
Tid: 5-9 år kl. 17.00-18.00 
       10-14 år kl. 18.00-19.00

Plats: Gårdstensskolans idrottshall.Tag med dig lämpliga skor för inomhusbruk.
Frågor och kontakt: Mikael Lindström, tränare GAIS,  
mikael.lindstrom@gais.se. Salma Nazzal 031-332 60 07 eller  
Linnéa Brynell 0707-93 91 22 på Gårdstensbostäder

Välkommen till Hälsostugan
Hälsostugan hälsar alla välkomna att träna tillsammans igen. Träningen sker i 
Hälsostugan under Idéum på Kaneltorget. Vi tränar fram till 22/12 och sedan tar 
 vi ett uppehåll över jul och nyår. Tillbaka måndag den 10 januari 2022.

Då pandemin inte är över ber vi om följande:

• HÅLL AVSTÅND till andra som tränar. Det gäller alla, men särskilt dig 
som ej är vaccinerad.

• Undvik trängsel vid entrén.

• Tvätta händerna med tvål och vatten innan du börjar träna.

• Desinficera / sprita händerna regelbundet under ditt träningspass.

• Byt om hemma.

• Munskydd finns i Hälsostugans reception för den som vill ha.

• Håll i – håll ut – vaccinera dig!

Maxantal i gymmet: 15 personer, först till kvarn
Maxantal på pass: 15 personer, föranmälan

Jobbcoachning
Nu erbjuds jobbcoachning för dig 
som är arbetssökande och bor hos 
Gårdstensbostäder. 

Oavsett om du är nyexaminerad eller 
har flera års arbetslivserfarenhet är du 
välkommen att boka in jobb-coachning. 

Coachningen kommer att innehålla 
följande: 

• Hjälp att utveckla ditt CV och 
personliga brev

• Genomgång av plattformar att söka 
jobb på

• Sätta upp mål i ditt jobbsökande

• Intervjutips

• Uppföljningsmöte

Mejla linnea.brynell@gardstensbo-
stader.se för att boka in ditt första 
jobb-coachningstillfället.

Dag Tid Aktivitet

Måndag 13.30-16.30 Gym öppet

Onsdag 16.00-17.30 Gym öppet

17.30-18.30 Puls & styrka (gruppträning – föranmälan)

Torsdag 16.00-19.00 Gym öppet

Fredag 10.00-12.00 Gym öppet

Då personal ibland behöver stanna hemma  
vid symtom är det svårt att hålla 
öppet alla dagar. Vi beklagar 
detta och hoppas att pandemin 
gällande Covid-19 avtar.

För mer information & anmälan:   
Jenny Perez Grannas - 070-749 64 62 
Växel - 031-332 60 00

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader 

Pianokurs start 5/2
I samarbete med ABF kommer piano- 
kurser starta upp för ungdomar i 
Musikstudion vid Gårdsten centrum. 
Om du är intresserad  
anmäler du dig  direkt  
till Salma på  
Gårdstensbostäder  
031-332 60 07.
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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  
fixartjanst.nordost@aldrevardomsorg.
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

MEDBORGARKONTORET ANGERED 
På Medborgarkontoret får du  
samhällsinformation och svar på dina 
frågor, främst rörande Göteborgs Stads 
verksamheter.

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

GRANNSAMVERKAN GÅRDSTEN 

Kontakta din huschef eller Trygghets
gruppen om du är intresserad att vara 
delaktig i Grannsamverkan.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN V. GÅRDSTEN 
Snickeriet är öppet onsdagar  
kl. 17:30-19:30.
Hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

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


