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

GÅRDSTENS
BLADET

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

följ oss på instagram @gardstensbostader

Information från 
Gårdstensbostäder 

nr 12, december 2022

Gårdstensbostäder 
önskar alla en  
God Jul och Gott Nytt År!
Det var julstämning i Gårdsten 
Centrum redan den 1 december. 
Hundratals hyresgäster fanns på 
plats när det bjöds på julaktiviteter 
för barn och vuxna.

DET VAR GÖTEBORGSLOKALER som stod 
bakom arrangemanget och visst var det 
julpyntat och fint utanför Gårdstenshuset. 
Besökarna bjöds på glögg, pepparkakor, 
popcorn och andra godsaker.

Dagen till ära hade Pannkakstrossen 
kommit till Gårdsten och det serverades 
mängder av nygräddade pannkakor med 
sylt.

Lekvärdar såg till att barnen fick pyssla 
och göra fina teckningar. Torgorientering 
var också en populär aktivitet bland de 
unga. Fem skyltar med frågor hade place-
rats runt om på torget. Den som svarade 
på alla frågor fick ett pris av lekvärdarna.

Sångerskan Sara Nord bidrog till att 
skapa julstämning med sina fina sånger. 

Gårdstensbostäder önska alla en riktigt 
God jul och ett Gott Nytt år! 

NÄR GÅRDSTEN KOM  
TILL GAIS 

GAIS bjöd in barn och föräldrar till 
match på Gamla Ullevi // s.2-3

FANTASTISKA BETYG FRÅN 
HYRESGÄSTERNA! 

Tack till alla hyresgäster som svarat på 
årets undersökning från AktivBo // s.4

JOBB TILL DIG SOM GÅR 
UTBILDNING 

Fastighetsbranschen söker efter perso-
ner med teknisk kompetens // s.5

Glögg och pepparkakor på gång.

Pannkakstrossen hade 
mycket att göra.

Sara Nord bjöd på vackra julsånger.

Barnen gjorde fina 
teckningar.

Nu har vi flyttat 
- Du hittar oss på Salviatorget 3

Nu hittar du oss på vår nya adress i 
Gårdsten centrum. Här har vi samlat 
alla våra kontor på ett ställe och hoppas 
att det blir smidigare för dig att besöka 
oss när du vill och behöver.  
Hälsningar Gårdstensbostäder

Öppettider
Måndag, tisdag & torsdag.. 8.00-16.30
Lunchstängt ....................... 12.00-13.00

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

Fredag ................................ 8.00-12.30

Välkomna att hämta 
en kalender för 2023.
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När Gårdsten kom till GAIS
I vanliga fall är det GAIS som kom-
mer till Gårdsten. Den 15 oktober 
var det tvärtom när GAIS bjöd in 
barn och föräldrar till match på 
Gamla Ullevi.

Fotbollsskolan med GAIS i Gårdsten 
är en mycket populär aktivitet och när 
deltagarna årligen får möjlighet att se en 
GAIS-match på Ullevi är det en form av 
festlig final.

Det var ett 60-tal barn och 
föräldrar som tillsammans med 
Gårdstensbostäders Salma Nazzal och 
Linnea Brynell som åkte till Gamla Ullevi 
för att se seriefinalen mellan GAIS och 
Falkenberg. 

Över 5 000 personer fanns på läk-
tarna och det var en riktig feststämning 
med hejarop, popcorn, drickor och där 
besökarna från Gårdsten fick träffa och ta 
bilder tillsammans med GAIS-spelare.

Matchen började inte så bra för GAIS 
eftersom Falkenberg tog ledningen med 
1-0 i första halvlek. Men i andra halvlek 
både kvitterade GAIS och tog ledningen 
med 2-1. I matchens slutskede räknade 
alla gaisare med att segern var klar men 
i matchens absolut sista spark utjämnade 
Falkenberg.

Med facit i hand spelade det ingen 
roll. GAIS har efteråt tagit segrar som 
inneburit att laget vunnit serien och nästa 
säsong spelar i Superettan. 
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Nya entrén är öppen!
Äntligen har nya entrén till 
Gårdsten Centrum öppnats! Det 
skulle egentligen ha skett den  
1 december men alla arbeten 
hann inte bli riktigt klara. Däremot 
genomfördes julaktiviteterna 
som planerat. Inte på torget, men 
utanför Muskotgatan 10.

Många, eller rättare sagt alla, har väntat 
på dagen när entrén skulle öppnas. Inte 

minst alla gårdstensbor. Även företagarna 
i centrum har längtat efter öppnandet av 
entrén.

Det finns flera nybyggda lokaler i 
anslutning till entrén. Dessa kommer 
efter hand att fyllas med hyresgäster. 
Till exempel ett apotek som är mycket 
efterlängtat. 

Fantastiska betyg från hyresgästerna!
Gårdstensbostäder vill rikta ett 
stort tack till alla hyresgäster som 
svarat på årets undersökning från 
AktivBo. Betygen som ni lämnat är 
fantastiska!

Årets undersökning skickades som van-
ligt ut till hälften av Gårdstensbostäders 
hyresgäster. Nu är resultaten klara. 
De boende har verkligen tagit vara på 
möjligheten att påverka sitt boende.

Inte nog med att svarsfrekvensen på 
75,2 procent är den högsta någonsin. 
Serviceindex blev 82,6 procent. En ökning 
med 3,6 procent jämfört med förra året!

- Det är ett fantastiskt stort kliv uppåt 
och vi är jätteglada för det. En sådan 
otrolig höjning visar att våra hyresgäster 
är nöjda, säger huschefen Omar Shawki.

Serviceindex är det viktigaste indexet i 
hela enkäten och visar hur nöjda hy-
resgästerna är med Gårdstensbostäders 
service. Det består av fyra delar – Ta 
kunden på allvar, Trygghet, Rent och 
Snyggt samt Hjälp när det behövs. Som ni 
ser av sammanställningen här intill är det 
positiva ökningar i alla fyra delarna.

All personal deltog
Gårdstensbostäder har genomfört olika 
aktiviteter i samband med utdelningen 

av årets enkät. Bland annat har personal 
varit på plats i Gårdsten Centrum vid tre 
tillfällen för att informera och svara på 
frågor kring enkäten. Vid dessa tillfällen 
har det bjudits på kaffe, bulle och godis. 
Något som uppskattats av de boende.

En nyhet är att all personal varit 
engagerade i utdelningen av årets enkät.

- Vi har verkligen märkt att det varit 
uppskattat när all personal varit ute 
och träffat hyresgästerna och för första 

gången delat ut enkäterna, säger Anki 
Caspersson, kommunikationsansvarig på 
Gårdstensbostäder.

Under vårvintern kommer husche-
ferna att kalla till bomöten för att ge 
en närmare presentation av resultaten 
och vilka åtgärder som vidtas för att 
Gårdstensbostäder ska bli ännu bättre.

Tack alla som svarat på  
årets enkät! 
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Paketboxar i 
Gårdsten
Gårdsten har fått bättre service 
för hämtning av paket. PostNords 
paketboxar finns nu utplacerade 
på fem ställen.

I PostNords paketboxar går det enkelt 
att hämta paket dygnet runt. Du kan 
därmed välja paketbox som leveransal-
ternativ vid inköp hos e-handelsföretag.

Du får sedan avisering som vanligt 
och kan hämta ditt paket genom att 
använda PostNord App och legitimera 
dig via Mobilt BankID. Det finns tydli-
ga instruktioner i appen för att hämta 
ditt paket. Instruktioner finns också på 
paketboxen. 

PostNords paketboxar finns på 
följande ställen i Gårdsten:
• Timjansgatan 27
• Syrengården 48
• Lindgården 28
• Almgården 1
• Oxelgården 42

Omflyttningsplatsen
Den 29 november lanserades den 
nya gemensamma omflyttnings-
platsen för Göteborgs allmännytta. 
Det betyder att du som redan 
bor hos kan söka lägenhet för 
omflyttning på en och samma sida 
hos Poseidon, Bostadsbolaget, 

Familjebostäder och oss på 
Gårdstensbostäder.

För att söka via Omflyttningsplatsen så 
måste du ha uppdaterad mejladress. Det 
gör du på Mina sidor www.gardstensbo-
stader.se/login. 
Adressen är: omflyttningsplatsen.se 

Fastighetsbranschen 
har jobb till dig som 
går utbildning
Fastighetsbranschen söker 
intensivt efter personer med 
teknisk kompetens. Därför är 
Fastighetsakademins studenter så 
gott som garanterade att ha jobb 
efter examen.

Fastighetsakademin i Göteborg är 
branschens egen skola. Den ägs och drivs 
av ett 50-tal fastighetsbolag i Västsverige, 
både kommunala och privata.

Skolan kan visa upp imponerande 
siffror när det gäller möjligheterna att få 
arbete efter genomförd utbildning. Hela 
96 procent av skolans studenter har an-
ställning vid examen. Många rekryteras 
redan när de gör sin LIA-praktik.

- Behovet av teknisk kompetens 
ökar hela tiden. Branschens fastigheter 
blir allt mer tekniskt avancerade och 

digitaliserade, säger Fastighetsakademins 
rektor Ingemo Ilander.

Det är också en bransch med låg 
rörlighet bland personalen och där 
medelåldern är hög. För att möta kraven 
behövs det påfyllning med nya, utbildade 
medarbetare. Inte minst i tider med höga 
energipriser och fastigheter med stort 
behov av energieffektivisering.

Utbildningar
Fastighets- och Energitekniker är en 
av de yrkeshögskoleutbildningar som 
Fastighetsakademin erbjuder. Den är 
på 1,5 år och man blir en specialist med 
ansvar för skötsel, drift och underhåll av 
fastigheters olika tekniska system.

- Det är ett utvecklande arbete med 
stort ansvar och mycket sociala kontakter. 
Detta i en bransch som är oberoende av 
konjunkturer. Fastigheter måste förvaltas 
oavsett konjunktur, säger Ingemo Ilander.

Det går också att utbilda sig till 
Fastighetsförvaltare. Den utbildningen 
är på 2,5 år. Som Fastighetsförvaltare har 
man det övergripande ansvaret för att 
förvalta, utveckla och förädla fastigheter.

Från den 1 februari är det möjligt 
att ansöka till dessa utbildningar som 
startar i augusti. Cirka hälften av 
Gårdstensbostäders medarbetare har fått 
sin utbildning på Fastighetsakademin. 
En av dem är förvaltningstekniker Sarah 
Karlsson.

- Jag tycker att Fastighetsakademin har 
mycket bra utbildningar med stor bredd 
och förankring i fastighetsbranschen, 
säger Sarah. 

Fastighetsbranschen är en trygg 
bransch, även om det är tuffa tider, säger 
Fastighetsakademins rektor Ingemo Ilander.
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Hyr lokal för fest  
eller barnkalas
Festlokalerna hyrs ej ut  
fr.o.m V.51 t.o.m V.1 

Är du hyresgäst hos Gårdstens-
bostäder kan du hyra två olika 
lokaler i området. 

Lokalerna är för max 50 personer. I 
hyran ingår bord och stolar, ett enklare 
kök för varmhållning, diskmaskin, 
kyl och frys, micro och kaffebryggare. 
Lokalerna kan till exempel användas 
till barnkalas, fester och informations-
träffar. 

Timjansgården, norra Gårdsten
Adress: Saffransgatan 3

Salviagården, östra Gårdsten
Adress: Salviagatan 33

Lokalhyra: 1.500 kr samt en deposition 
på 1.000 kr. För barnkalas gäller: hyra 
500 kr och deposition 500 kr. 

Bokning: görs minst 3 veckor innan 
nyttjande av lokalen.

Kontakt: För bokning och ytterligare 
information kontakta Karin Burö 
Gårdstensbostäder, Salviatorget 3, tele-
fon direkt 031-332 60 05 på vardagar.

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. 

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 engelska, arabiska, 
persiska, ryska, urdu, turkiska, bulgaris-
ka, tyska, spanska och serbiska.

Gårdsten Vårdcentral finns på 
Muskotgatan 10 i Gårdsten Centrum.

Seniorlokalen, Muskotgatan 
10, vid Gårdsten centrum.
Aktiviteter för alla 55+ 
Alla seniorer i Gårdsten är välkomna att delta. 
Har du frågor kring aktiviteterna i seniorlokalen, kontakta huschef Bashkim Fetahi 
031-3326010 eller via mejl bashkim.fetahi@gardstensbostader.se. 

Med reservation för julstängt, anslag kommer finnas på dörren.

Dag Tid Aktivitet

Måndagar: 12.00-14.00 Lär dig spanska  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: 11.00-12.00 Yoga-inspirerad träning med Jenny från Hälsostugan 
Juluppehåll, startar igen 10/1

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Torsdagar: 13.00-13.45
50- 60- och 70-tals dansinspirerad gympa med Molly 
från Mötesplats Nordost. 

14.00-16.00 Musikcafé med Eva från Kyrkan i Bergsjön

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Söndagar: 14.30 Café söndag, 25 kr/person

Hemförsäkring
Teckna en hemförsäkring redan idag, 
om du inte redan har en förstås. 

Jämför hemförsäkringar – oberoende 
bedömning hos  
www.konsumenternas.se.  

Boplats.se
Gårdstensbostäder förmedlar lediga 
lägenheter via Boplats Göteborg. Du 
måste vara registrerad på  
www.boplats.se för att kunna 
söka lägenheter hos de kommunala 
bolagen i Göteborg. 
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Dag Tid Aktivitet

Tisdag 27/12 10.00-12.00 Gym öppet

Torsdag 29/12 10.00-12.00 Gym öppet

Hälsostugan  
mellandags öppet i gymmet

Hälsostugan från 9 januari
Schemat gäller fram t.o.m 23/12. Stängt vecka 1 (2-6/1).

För mer information om programmet: Jenny Perez Grannas 070-749 64 62.  
Växel 031-332 60 00.
Hälsostugan ligger på Kaneltorget 1, under Idéums matsal.

Hälsoteket har nu 
juluppehåll 
– återkommer 30 januari kl 14.00
Kom-igång-gympa för kvinnor i  
Timjansgården. 

Fotbollsträning  
med GAIS
Fotbollsträningen har nu juluppehåll 
och startar igen tisdag 17 januari.
Fotbollsträningen med  
GAIS för barn i åldern 5-14 år.

Dag:  Tisdagar och torsdagar 
Tid:  5-9 år kl. 17.00-18.00
         10-14 år kl. 18.00-19.00
Plats: Gårdstensskolans idrottshall

Vid frågor, kontakta Linnea Brynell på 
Gårdstensbostäder tel 0707–93 91 22
eller Mikael Lindström, tränare GAIS, 
mikael.lindstrom@gais.se. 

Fotbollspartners, GAIS i 
Gårdsten 2022
Stadium, Swedbank, Sandå, Robert 
Dicksons stiftelse, Proline, Peab 
Byggservice, Kungälvs Rörläggeri, Lundby 
Plåt, IEW Group, H-fönstret i Lysekil AB, 
HGF Norra, Gårdstensbostäder, Energi 
& Miljöteknik i Göteborg AB, Botrygg 
Göteborg AB, Microbe Factory AB.

Om du också vill bli fotbollspart-
ner kontaktar du:  
Salma Nazzal på Gårdstensbostäder 
031-332 60 07 eller vi mejl:  
salma.nazzal@gardstensbostader.se. 

Dag Tid Aktivitet

Måndagar 10.00-12.00 Gym öppet 

16.00-17.30 Gym öppet

17.30-18.30 Puls & Styrka  
Gruppträning på Hälsostugan

Tisdagar 11.00-12.00 Yoga-inspirerad träning  
i Seniorlokalen Muskotgatan 10

Onsdagar 11.15-11.45 Digital träning tillsammans   
Start 18/1  
(kontakta Jenny)

16.00-18.30 Gym öppet

Torsdagar 10.30-11.30 Familjeträning  
På Hälsostugan i samarbete  
med Öppna förskolan

Fredagar 10.00-12.00 Gym öppet

11.00-12.00 Språkcafé  
öva svenska

11.15-11.45 Digital träning tillsammans   
Start 18/1 (kontakta Jenny)

Hej
granne!

Vi bjuder 
på fika!

Välkommen

Hej
granne!

Vi bjuder 
på fika!

Välkommen

Hej
granne!

Vi bjuder 
på fika!

Välkommen

Digital träning tillsammans kl. 11.15 
Onsdagar och fredagar på Hälsostugan
Fysioterapeut varje onsdag och fredagar med varierad träning  
i samarbete med bl a Hälsoteket. Start: 18/1. Vill du få en  
teams-länk istället för att träna hemma? Hör av dig direkt  
till Jenny jenny.perez-grannas@gardstensbostader.se

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader 
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Ring dygnet runt eller e-posta

Nyttiga kontakter

Har du frågor eller behöver anmäla even-
tuella 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
Jens  031-332 60 45
 Alm-, Poppel-, Ask-, Lönn-, 
 Oxel- och Kastanjgården
Daliborka  031-332 60 52 
 Akacia-,Bok-, Lind-, Ek-, 
 Syrén- och Aspgården.

ÖSTRA
Bashkim:  031-332 60 71, Muskotgatan  
 10, 28-42 o 39-67, 
Gabor:  031-332 60 70, Muskotgatan 
 9-37 o 14-26
Omar:  031-332 60 73, Salviagatan 
 19-47 o 20-26
Från 2/1-23  
Ali Reza:  031-332 60 72, Salviagatan  
 51-63 o 28-54

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
OBS! Ny adress till samtliga huschefer 
från 19/12:  
Salviatorget 3 vid Gårdsten centrum.
Nycklar och meddelanden till husche-
ferna kan lämnas i brevlådorna på: 
Kastanjgården 3, Saffransgatan 13 eller 
Salviatorget 3 övrig tid.

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 Salviatorget 3. 031-332 60 00

ÖPPETTIDER KONTORET SALVIATORGET 3
OBS! Ny adress från 19/12 Salviatorget 3.
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

FLEXLINJENS BESTÄLLNINGSCENTRAL
031 - 368 25 50. 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 100: 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 
återvinningsstationen
Lönngården 25, vid molokstationen
Aspgården 57, vid återvinningsstationen
Muskotgatan 23, vid 
återvinningsstationen
Salviagatan 47-51, vid taxifickan
Salviagatan 31-35, vid taxifickan
Saffransgatan 100, vid 
återvinningsstationen
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 I GÅRDSTEN 
Kontakta din huschef eller Trygghets-
gruppen om du är intresserad att vara 
delaktig i Grannsamverkan.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN V. GÅRDSTEN 
Boka tid i snickeriet hos  
Maria: 070-846 95 35
Få hjälp med din cykel  
- ring Janne på telefon: 073-500 20 84
Hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

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


