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Äntligen är det dags. Rivningen av 
den tomma Gårdstensskolan har 
startat. Förhoppningen är att en ny 
skola byggs ”mitt i byn”.

- SKOLAN RIVS men idrottshallen behålles 
och kan användas tills vidare, säger 
Lars Mauritzson som är avdelningschef 
Projekt på Lokalförvaltningen.

Det var vid en besiktning 2017 som 
man konstaterade att skolbyggnaden 
hade allvarliga brister. Bland annat 
mögel och läckande tak.

Skolans lokaler har stått tomma 
sedan sommaren 2019. Då fl yttades de 
cirka 400 eleverna i årskurserna 4-9 till 
andra lokaler vid Angeredsvinkeln.

Kommunens slutsats blev att det är 
billigare att riva skolan och bygga en ny 
än att reparera den. Rivningen har dröjt 
men är nu ett faktum.

-Det är mycket bra att skolan rivs. 
Förhoppningen är att det byggs en ny sko-
la mitt i byn, säger Gårdstensbostäders 
vd Michael Pirosanto.

Han och många med honom menar att 
Gårdsten förtjänar en riktigt bra skola.

-En skola där barnen får växa genom 
kunskap och på så vis får möjlighet att 
förverkliga sina mål och sina drömmar, 
säger Michael Pirosanto.

Rivningen av Gårdstensskolan 
beräknas ta ett halvår. Under juni månad 
kommer den följaktligen att vara jämnad 
med marken. 

TIPS FÖR ETT BRA 
INOMHUSKLIMAT
Ställ inga tunga möbler 

framför elementen.  // s. 2

EN DRIVANDE VD MED SVART 
BÄLTE I KARATE.

Gårdstensbladet ställer frågor till Robert 
Dicksons vd Mikael Jansson. // s. 3

FÖR ATT BIDRA TILL EN 
MINSKAD SMITTSPRIDNING 
Från och med den 2/1 2021 utförs bara 

akuta åtgärder i lägenheterna // s. 4

Gårdstensskolan rivs

Dags att söka 
sommarjobb
Gå in på www.goteborg.se och 
ansök om sommarjobb 2021.

Gymnasielever årskurs 1 & 2 kan 
ansöka under tiden 1-28 februari.
Grundskolelever årskurs 9 kan ansöka 
under tiden 1-31 mars. 

Läs mer om arbetsperioder och löner 
på www.goteborg.se. 
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En bolagsstyrelse med de boende i förarsätet 
Bolagsstyrelsens sammansätt-
ning hos Gårdstensbostäder är 
unik. Det handlar om verkligt 
boendeinfl ytande.

De boende har varit delaktiga i områdets 
utveckling ända sedan samhällsbygget 
Gårdsten startade. 

Det tydligaste exemplet på verkligt 
infl ytande är bolagsstyrelsen. Sex av 
styrelsens sju ordinarie ledamöter är 
hyresgäster med de befogenheter och 
ansvar som ett sådant viktigt uppdrag 
innebär.

En av ledamöterna är hyresgästen 
Matti Pärssinen som bodde 

i Gårdsten redan för 20 år 
sedan men fl yttade för att 
ha närmare till jobbet på 

Volvo IT. När Matti blev 
pensionär fl yttade han 
och hustrun tillbaka. 
De bor sedan cirka 
tre år tillbaka på 
Muskotgatan.

- Det har blivit 
mycket bättre och 

fi nare i Gårdsten jämfört med när vi bod-
de här tidigare, säger Matti och hyllar 
den modell av direkt boendeinfl ytande 
som fi nns hos Gårdstensbostäder.

- Arbetssättet är ledande i landet. 
Jag hoppas att fl er tar efter och jobbar 
likadant. Vi vill visa vägen, säger han.

Skolan viktig
Hyresgästen Tamara Hukic, med rötter i 
Bosnien, är suppleant i bolagsstyrelsen. 
Hon arbetar som undersköterska på ett 
äldreboende och har bott drygt sex år i 
Gårdsten.

- Arbetet i styrelsen fungerar jätte-
bra. Gårdsten utvecklas 
och jag tycker det blir 
bättre och bättre för 
varje år att bo här, säger 
Tamara och vill lyfta 
fram en fråga som 
är mycket viktig för 
Gårdstens framtid.

- Det gäller 
skolan. Vi be-
höver få en ny 
skola istället för 

Gårdstensskolan även om det inte är vi 
som bestämmer i den frågan. Att ha en 
bra skola är extremt viktigt för oss som 
bor här, säger hon.

Koncernen
Gårdstensbostäder ingår i 
Framtidenkoncernen tillsammans med 
de övriga kommunala bostadsföretagen. 
Ordföranden i Gårdstensbostäders 
bolagsstyrelse, Mohamed Hama Ali, 
kommer från koncernledningen. 

- Jag är väldigt stolt över engage-
manget i vår styrelse. Ledamöterna 
utgör lokalambassadörer och bidrar till 
att ett hyresgästperspektiv fi nns med på 
alla styrelsemöten, säger han.

- Detta är något som 
ytterligare stärker 
Gårdstensbostäders arbete 
med att utveckla Gårdsten, 
säger Mohamed Hama 
Ali. 

Matti Pärssinen, 
ledamot i Gårdstensbostäders styrelse.

Tamara Hukic, 
suppleant i Gårdstensbostäders styrelse.

Mohamed Hama Ali, 
ordförande i Gårdstensbostäders styrelse.

Tips för ett bra inomhusklimat
Ställ inga tunga möbler framför 
elementen. Och ha inga tjocka 
gardiner framför termostaten. Det 
är två tips för att ha ett bra inom-
husklimat i lägenheten.

-En av de vanligaste frågorna vi får från 
hyresgästerna berör värmen och venti-
lationen i lägenheterna. Att lägenheten 
känns kall eller att det drar från fönster 
och ventiler kan bero på olika saker, 
säger Gårdstensbostäders förvaltnings-
tekniker Sarah Karlsson.

Rumstemperaturen i din lägen-
het ska vara ungefär 21 grader. 
Gårdstensbostäder mäter alltid mitt i 
rummet i den så kallade vistelsezonen. 
På några ställen kan det vara lite kallare 
på andra lite varmare. Om du inte får 
upp värmen i din lägenhet kontaktar du 
din huschef, så kontrolleras din lägenhet 
och eventuella andra åtgärder som 
behöver göras.

I princip har alla lägenheter individu-
ell mätning av både värme, el och varmt 
och kallt vatten. Detta betyder att det 

även sitter små mätare bakom dörren i 
vistelserummen (sovrum och vardags-
rum) för att dygnet runt hämta data vad 
gäller värmen i din lägenhet.

Att tänka på som hyresgäst:
• Ställ inga tunga möbler tätt intill 

elementen/radiatorn – det blockerar 
värmen.

• Se till att inga tjocka gardiner 
hänger framför termostaten.

• Anmäl till huschefen om du upple-
ver drag från fönster – nya tätnings-
listor kan behövas.

För att värmen ska fungera är det vik-
tigt att ventilationen fungerar som den 
ska. Ventilationen gör att gammal och 
fuktig luft från bad, tvätt och matlag-
ning byts ut mot frisk luft i lägenheten. 
Det måste fi nnas både till- och frånluft 
i lägenheterna så det inte uppstår 
undertryck. 

Ett tips är att inte placera soffan eller andra möbler framför elementen.
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Robert Dicksons stiftelse bygger 
gärna mer i Gårdsten
Robert Dicksons stiftelse är inte 
vilken byggare som helst. Med en 
drivande vd, Mikael Jansson, som 
har svart bälte i karate.

Det är en av Sveriges äldsta bostadsstif-
telser som ska skapa möjligheter för ar-
betande personer i Göteborgsområdet, 
med vanliga eller låga inkomster, att 
bo med god standard till skäliga hyror. 
Gårdstensbladet ställde några frågor till 
vd Mikael Jansson.

Varför började ni bygga hus i förorten 
Gårdsten? 
Stiftelsen skall bygga där människor 
finns som omfattas av stiftelsens ända-
mål. Vi har under flera år bidragit till att 
Göteborg växer, bostadsförsörjningen 
behöver ske över hela Göteborg enligt 
mitt sett att se på det. 

Hur har resultatet blivit så här långt?
Resultatet har blivit helt i enlighet med 
de strategiska mål som styrelsen satte 
för stiftelsen. Vi har arbetat både med 
färdigställandet av projektet i Gårdsten 
men också i andra delar av Göteborg. 
De nya bostadshusen på Kryddhyllan 
21-25 hyrdes ut snabbt och hyresgäs-
terna är väldigt nöjda och positiva. När 
Kryddhyllan invigdes med sina 132 
lägenheter var det stiftelsens mest 
expansiva år med totalt 201 nya lägen-
heter i Göteborg. 

Kan ni tänka er fler projekt i Gårdsten?
Gårdsten är strategiskt viktigt för stif-
telsen, vi behöver tillföra fler bostäder 
för att vår egen förvaltning skall kunna 
utvecklas och bibehållas. Vi har av 
den anledningen startat en historisk 
nyproduktion av 126 lägenheter på 
Libbestickegatan i norra Gårdsten, man 
får gå många decennier tillbaka i tiden 
för att kunna se lika många lyftkranar 
i Gårdsten som nu och olika aktörer, 
spännande! Lägenheterna kommer 
färdigställas under hösten 2021 till 
våren 2022 och är i storlekarna 1-4 rum 
och kök. Hela nyproduktionen består av 
4 punkthus med tillhörande två lamell-
hus samt garage som färdigställs under 
byggnationen.

Stiftelsen har även på uppdrag av 
styrelsen sökt tilläggsmarkan-
visningar för att komplettera 
Kryddhyllan med fler bostäder 
men staden har tyvärr inte 
visat något större intresse för 
att möjliggöra fler bostäder i 
ytterstaden, hittills. Vi behö-
ver därför fortsätta uppvakta 
staden för att få bygga fler 
bostäder i Gårdsten.

Du har ju varit huschef i 
Gårdsten. När var det och hur 
upplevde du jobbet?
Jag anställdes i juni 1997 av dåvarande 
vd Stina Fransson och arbetade på 
Gårdstensbostäder fram till våren 2001. 
Arbetet var en utmaning till en början, 
samtliga som anställdes var nya för 
Gårdsten eftersom Gårdstensbostäder 
var nystartat, det gav mig möjligheten 
att lära mig om den tekniska- samt 
relationsbaserade förvaltningen och de 
kunskaperna har jag haft stor nytta av i 
mina andra tjänster under åren. Innan 
tiden som huschef arbetade jag extra 
på Alebyggen samtidigt jag studerade 
till fastighetsingenjör och har även 
en gång i tiden varit praktikant hos 
Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto 
när han arbetade på Alebyggen.

Vad säger du om Gårdstens utveckling 
sedan dess?
Gårdsten har gjort en både nödvändig 
men samtidigt en fantastisk resa, sett 
till alla hållbarhetsperspektiv. Det har 
skett i nära samarbete med kommunen, 
de boende, hyresgästföreningen samt 
polisen. Det har skapats nya företag 
och utbildningsmöjligheter som är 
unika sett till hela Sverige. Det skall 
Gårdstensbostäders personal vara 
stolta över, framförallt alla de som bor 
och verkar i stadsdelen.

Vad gör du på fritiden? 
Min fritid ägnas mycket åt mina två barn 
så klart, annars är det träning och att 
läsa intressanta böcker som upptar min 
fritid. Senaste boken jag läste var ”Mot 
alla odds: vägen ur fastighetskrisen” av 
Hans Wallenstam.

En vd som har svart bälte i karate är 
inte vanligt. Hur länge har du hållit på 
och hur mycket tränar du?
Jag började träna karate 1987, träning 
är viktig för att nå balans och underhålla 
kroppen rent fysiskt, jag försöker därför 
att röra på mig på andra sätt också, 
till exempel genom löpning. Jag tränar 
också ungdomar flera gånger per vecka 
på ideell basis, det är mitt sätt att ge 
tillbaka till samhället, barn och ungdo-
mar är allas framtid. 

Mikael Jansson,  
vd för Robert 
Dicksons stiftelse.
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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.

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.  

Information om samtliga nybyggnadsprojekt i Gårdsten hittar du på:  

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

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. 

Nu utför vi bara akuta åtgärder
För att bidra till en minskad smittsprid-
ning av Covid-19, har Gårdstensbostäder 
från och med den 2 januari 2021 infört 
att endast utföra akuta åtgärder i 
lägenheterna. Vi vill gärna att du redan 
vid anmälan själv tänker till på om ditt 
ärende är akut eller inte. Vi tipsar också 
gärna om de 10 självinstruerande filmer 
som du hittar på vår hemsida www.
gardstensbostader.se. 

Finns Covid-19 i hushållet?
Meddela oss vid anmälan av en akut 
åtgärd om någon i hushållet är sjuk i 
Covid-19.

Vid hembesök
Under tiden vi utför vårt arbete för en 
akut åtgärd, vill vi att alla i hushållet 
väntar i ett annat rum, alternativt 
lämnar lägenheten. 

När vi återgår till att åtgärda våra ser-
viceanmälningar som vanligt, kommer 
du som hyresgäst att få den hjälp du 
behöver, men just nu har vi fokus på att 
bidra till att minska smittspridningen. 
Vi hoppas att du har överseende och 
förståelse för detta!

Hälsningar Gårdstensbostäder 

Nedan ser du några exempel på vad vi menar med akuta åtgärder:

• El-fel, ett vägguttag som har lossnat eller en trasig huvudsäkring
• Krossad glasruta
• Fönster och ytterdörrar som inte går att stänga
• Lås-fel, tappad nyckel
• Läckande kran
• Läckande rörledning/installation
• Stopp i avloppet (försök åtgärda själv utifrån filmerna på hemsidan)
• Toalettstol som är ur funktion
• Fel på maskiner som kyl, frys, spis
• Trasig eller saknad brandvarnare
• Fel på mediaboxen för tv-tjänster och trygghetslarm

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 
startade redan 1998. Från början var 
fokus på att skapa arbetstillfällen i 
stadsdelen. Efter hand har verksam-
heten utvecklats 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. 

Pianokurs: Vårterminen startar 
preliminärt den 30 januari 2021. 

För anmälan till våren, 
kontakta Salma Nazzal 
på 031-332 60 07.
kontakta Salma Nazzal 

Hälsostugan!
På grund av restriktioner för att 
minska smittspridning av Covid-19 är 
samtliga av Hälsostugans aktiviteter 
inställda tillsvidare. För information 
om aktivitetsstart samt träning- och 
hälsotips, titta gärna in på vår hemsida, 
Facebooksida eller vårt instagramkonto: 
Gardstensbostader.

Fotbollsträning med GAIS har juluppehåll
Startar preliminärt tisdag 26 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
Bananpannkaka

2 portioner

Ingredienser 

• 2 bananer (gärna mogna)

• 2 ägg  

• Salt, kanel

• Olja att steka i

Gör så här: Mosa eller mixa banan till-
sammans med ägg. Smaksätt med salt 
och kanel om så önskas. Hetta upp olja 
i stekpannan och klicka ut smeten till 
små plättar. Stek plättarna på medel-
värme några minuter på varje sida. 

Färdiga att äta som de är eller toppa 
med en klick yoghurt, bär, frukt, frön 
eller kanske en god granola. Perfekt att 
äta som lyxig frukost eller mellanmål.

Grönkålssmoothie

2 portioner

Ingredienser 
• 3 grönkålskvistar (eller spenat)

• 2 dl pressad apelsin eller 
apelsinjuice

• 2 tsk ingefära

• 150 g fryst mango

• 1/5 banan

• 1 dl havredryck (eller mjölk)

Gör så här: Rensa grönkål och ta bort 
den grova nerven. Mixa grönkål med 
apelsinjuice till slät konsistens. Tillsätt 
ingefära, mango, banan och havredryck 
och mixa slätt. Färdig! 

www.youwillfood.com. 

Fritidsklubben 
Diamanten 
Kostnadsfri verksamhet för 
mellanstadieelever i 
årskurs 4-6.

Plats: Gårdstensdalen bredvid 
minigolfbanan.

Tid: Vardagar kl. 13:30 – 17:30 
samt under alla skollov. 

Läxhjälp fi nns i alla ämnen.

Aktiviteter inomhus: pingis, 
biljard, tv-spel, fotbollsspel.

Utomhus: utfl ykter, fotboll och 
lek.

Har du frågor ringer du 
031-330 77 02 eller 076-282 85 95.
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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 fi nns 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 
fi nns 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
fi xare@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. Trafi keras 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 specifi ka 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 taxifi ckan
Salviagatan 31-35, vid taxifi ckan 
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


