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Här är två hyresgäster som 
engagerar sig för sitt bostadsom-
råde. Kjelle Hedbom och Tomas 
Johansson på Saffransgatan ser 
till att det är ordning och reda i 
grovsoprum och på gårdarna.

- FRISK LUFT OCH LITE MOTION mår man bra 
av, säger Kjelle som blev förtidspensio-
när förra året och nu har tid över för lite 
ideellt arbete.

- Dessutom träffar vi många trevliga 
människor, säger Tomas Johansson som 
alltid har hunden Dante vid sin sida.

Kjelle och Tomas turas om att plocka 
lite skräp på gården, se till att det är 
ordning och reda i grovsoprummen, 
sopa, fixa och hålla kontakt med 
huschefen Christer Sjödin.

- Det känns bra att kunna avlasta 
Christer lite grand. Han har så mycket 
annat att göra, konstaterar de två.

Och visst uppskattar Christer att 
hyresgäster engagerar sig.

- Det är jättebra. Hoppas det håller i 
sig och att fler vill vara med, säger han.

Kanske är detta början på något mer 
som redan finns på Salviagatan och 
Muskotgatan. Där har 30-tal hyres-
gäster engagerat sig under namnen 
Salviagruppen och Muskotgruppen. 
De utför liknande sysslor som Kjelle 
och Tomas men har också vandringar 
i området flera kvällar i veckan. Det 
handlar om att synas, skapa trygghet 
och gemenskap. 

GÅRDSTENS SKOLAN SKA 
LIGGA MITT I BYN

Gårdstensbladet har frågat runt bland 
boende i området // s. 2-3

LÅNGTIDSARBETSLÖSAS 
RESA TILLBAKA

Så hjälper Gårdstensbostäder sina  
hyresgäster tillbaka i arbetslivet // s. 4

SENIORPROMENADER BLEV 
EN SUCCÉ

Så satsar Gårdstensbostäder  
på folkhälsan  // s. 5

Engagerade hyresgäster  
på Saffransgatan

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.

Kjelle Hedbom och 
Tomas Johansson samt 
hunden Dante tittar till 
ett av grov soprummen på 
Saffransgatan.

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. 
www.sernekebostad.se. 

Köp radhus på  
Saffransgatan
Brf Saffransbyn är de nya 
radhusen på Saffransgatan. 
Kontakta Svensk 
Fastighetsförmedling eller 
Egnahemsbolaget direkt.  
www.egnahemsbolaget.se
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”Gårdstensskolan ska ligga Mitt i byn”
Gårdstensskolan håller på att rivas och eleverna i årskurs 4-9 måste 
istället åka ner till andra lokaler i Angeredsvinkeln.

Är det en hållbar och bra lösning? Svaret blev ett rungande nej när 
Gårdstensbladet frågade runt bland föräldrar och andra. Deras besked 
kan inte missförstås – vi vill ha en ny skola och den ska ligga Mitt i byn!

”Vi är mycket oroliga”
- Dom måste bygga en ny skola i 
Gårdsten, säger Azhar Hussein som 
har två barn i Gårdstensskolan vid 
Angeredsvinkeln. Barnen går i femte och 
sjätte klass.

- Det är bra att Gårdstensbladet tar 
upp detta. Många klagar och vi hade 
tänkt att skriva till skolmyndigheterna 
eftersom vi är mycket oroliga, säger 
hon.

Deras oro gäller framför allt de 
tillfällen när barnen åker buss till 
skolan. Överfulla bussar som ibland inte 
kommer i tid och barnen måste dessut-
om byta buss vid Gårdstensliden. Där är 
det mycket biltrafik och olyckor inträffar.

- Hoppas det ger resultat när vi är 
så många som klagar, säger Azhar 
Hussein.

”En skola för fler verksamheter” 
Ellen Mitikka har bott i Gårdsten sedan 
1971. Hon tycker det är självklart att 
Gårdsten ska ha en skola ”Mitt i byn”. 
Gärna en skola som är anpassad och 
öppen för fler verksamheter.

- Tidigare hade föreningar mycket 
verksamhet i skolan på kvällar och 
helger. Det var enkelt för människor 
som bor i Gårdsten att ta sig dit. Närhet 
betyder mycket, säger Ellen Mitikka.

Hon har pratat med många för-
äldrar som är missnöjda med att 
eleverna måste åka buss till skolan i 
Angeredsvinkeln. Man påpekar också 
att det byggs för fullt i Gårdsten och 
många flyttar in. Då måste den offentliga 
servicen anpassas därefter.

- Det görs ju mycket satsningar i 
Gårdsten just nu och då är det jätte-
viktigt att kunna erbjuda en bra skola, 
säger Ellen Mitikka. 

Ellen är också 
politiskt aktiv 

för socialde-
mokraterna.

”Skolan ska finnas där vi bor”
- Bygg en ny Gårdstensskola på samma 
ställe som den gamla.

Den uppmaningen riktar små-
barnsmamman Conni Lu till dom som 
bestämmer. Hon har en dotter som ska 
börja i mellanstadiet.

- Det behövs absolut en skola mitt i 
Gårdsten. Då kan barnen gå till skolan 
själva och allt blir mycket enklare vid 
föräldramöten och andra kontakter med 
skolan, säger Conni.

Hon har pratat med många föräldrar 
som tycker samma sak.

- Skolan ska ju finnas här där vi bor 
och inte långt nere vid Angeredsvinkeln, 
säger hon.

”Bättre kontakter med föräldrar”
Smyrnakyrkan i Gårdsten har stor 
ungdomsverksamhet. Det gjordes till 
och med en utbyggnad av kyrkan för 
barnen och de unga i församlingen. Lars 
Svensson, kyrkans pastor, tvekar inte 
när det gäller behovet av en ny skola i 
Gårdsten.

- En bra och hållbar skola på plats 
bidrar till en levande stadsdel och gör 

Gårdstensskolan under rivning

Azhar Hussein. Ellen Mitikka.

Conni Lu.
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Gårdsten till ett attraktivt område, säger 
Lars Svensson.

Idag bor det närmare 10 000 personer 
i Gårdsten och den siffran väntas öka 
till cirka 13 000 om några år. Därmed 
ökar kraven på att kunna erbjuda en god 
kommunal service.

- Det är naturligtvis lättare att få 
engagerade föräldrar om skolan ligger 
där människor bor. Bra föräldrakontakter 
betyder mycket för elevernas utveckling, 
säger han.

Lars Svensson är också ledamot i 
Gårdstensbostäders bolagsstyrelse.

”Skola med kvalitet i centrum”
Under tre år framöver har Ferat Shabani 
barn som ska börja i mellanstadiet på 
Gårdstensskolan. Han längtar efter en 
ny skola.

- Det spelar ingen roll om skolan är 
kommunal eller privat, bara den har bra 
kvalitet. Gårdsten växer och det måste 
finnas mycket goda förutsättningar att 
bygga en skola mitt i området, säger 
han.

Ferats barn går nu i 
Långmosseskolan och är oroliga för vad 
som ska hända. 

- Min dotter frågade nyligen om hon 
måste åka ända till Angeredsvinkeln för 
att gå i mellanstadiet, säger han.

Dessutom måste barnen ibland 
under skoldagen åka tillbaka från 
Angeredsvinkeln och dit igen. Detta 
eftersom gymnastiklektioner hålls i 
idrottshallen som fortfarande används.

”Nystart med en ny skola”
Nexhip Xhaferi har goda kunskaper 
om Gårdstensskolan. En son har gått 

ut skolan, två barn går där nu och en 
mindre son ska börja om några år.

- Gårdstensskolan har blivit känd 
som en dålig skola. Området behöver en 
ny skola och det är viktigt att den byggs i 
centrum. Det skulle innebära en nystart 
och att vi kan få en skola med bättre 
kvalitet, säger han.

- Vad händer annars. Måste vi flytta 
härifrån för att barnen ska få bra un-
dervisning. Jag vet att många föräldrar 
tänker så.

Nexhip Xhaferi konstaterar också att 
det finns barnfamiljer som överväger att 
flytta till Gårdsten.

- Deras första fråga är så klart om 
det finns en bra skola i området, säger 
han och tillägger att han är mycket 
orolig över att barnen behöver åka till 
Angeredsvinkeln.

”Närhet till våra hyresgäster”
Mikael Jansson, vd för Robert Dicksons 
stiftelse, tycker att en ”Skola mitt i byn” 
bör ha högsta prioritet i den fortsatta 
goda utvecklingen av Gårdsten.

- Skolan är en avgörande fråga för en 
stadsdels goda utveckling över tid enligt 
forskning på området. En bra skola 
behöver finnas nära våra hyresgäster, 
säger Mikael Jansson.

Robert Dicksons stiftelse har tidigare 
byggt tre hus med 132 lägenheter på 
Kryddhyllan och nu håller man på med 
ytterligare 126 nyproducerade lägen-
heter vid Libbstickegatan. Dicksons 
stiftelse har slagit fast att man gärna 
bygger mer i Gårdsten och har sökt 
markanvisning för det.

- Vi förstår egentligen inte varför 
den nya skolan fortsätter att dröja. 
Segregationen befästs genom att 
ytterstadsområden inte får tillgång till 
kommunal social infrastruktur i form av 
skolor, idrottshallar och andra viktiga 
samhällsfunktioner. Skolan bör vara 
högst upp på agendan hos de styrande 
i stadshuset, både politiker och tjänste-
personer. Gårdsten växer och behöver 
en skola med bra kvalitet, bra lärare 
samt en god arbetsmiljö, förklarar 
Mikael Jansson, vd, Robert Dicksons 
stiftelse. 

Gårdstensskolan under rivningLars Svensson.

Ferat Shabani.

Nexhip Xhaferi

Mikael Jansson



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  3  /  2 0 2 14

De är på väg tillbaka till arbetsmarknaden
Gårdstensbostäder fortsätter 
att hjälpa hyresgäster som varit 
långtidsarbetslösa att hitta tillbaka 
till arbetsmarknaden.

Gårdstensbladet träffar Jonny Nilsson, 
Ferat Shabani och Conni Lu utanför en 
av uppgångarna på Salviagatan. Trion 
håller på med uppfräschning av trapp-
uppgångar i låghusen på Salviagatan 
och när det är klart fortsätter arbetet på 
Muskotgatan.

Jonny Nilsson har rekryterats från 
Galaxen Bygg, som fokuserar på arbets-
platsförlagd rehabilitering, för att vara 
arbetsledare åt Ferat och Conni. Alla tre 
är nu anställda av Gårdstensbostäder.

- Jag trivs fantastiskt bra här och det 
känns underbart att vara på väg tillbaka 
igen. Vi tre bildar en jättefin arbets-
grupp, säger Jonny.

Egna området
Ferat är arbetslös men har tidigare haft 
tillfälliga jobb hos Gårdstensbostäder 
och hos en underleverantör till bolaget.

- Detta är en chans för mig att kom-
ma in i arbetslivet igen. Det är kul att 
lära sig nya saker och det känns extra 
bra att göra något positivt för området 
där man själv bor, säger Ferat.

Conni var långtidsarbetslös och har 
tidigare jobbat på restaurang. Hon kan 
också tänka sig att fortsätta jobba inom 
fastighetsbranschen.

- Här får jag lära mig nya saker inom 
ett nytt yrke och det är roligt, säger hon.

Huschefen Bashkim Fetahi är 
projektledare för satsningen inom 
Gårdstensbostäder.

- Det är en av våra uppgifter att 
stödja och hjälpa våra boende, förklarar 
Bashkim.

Det finns en plan att fortsätta med 
liknande projekt på västra sidan på 
Kanel- och Peppargatan. Då har de tre 
som jobbar idag stora möjligheter att 
förlänga sina avtal en period till. 

Sociala upphandlingar ger arbetslösa chansen 
Anställ minst en arbetslös hy-
resgäst från Gårdstensbostäder 
om ditt företag vill vinna denna 
upphandling. Det är beskedet när 
Gårdstensbostäder ställer krav på 
social hänsyn vid upphandlingar.

Syftet med social hänsyn vid upp-
handlingar är att främja möjligheterna 
till sysselsättning för arbetssökande 
personer, ökad social integration och 
säkerställa att arbetsmarknadens 
regler efterlevs.

- Vi vill hjälpa ar-
betslösa personer 

och ungdomar att få in en fot på 
arbetsmarknaden. Vi har ställt krav 
på social hänsyn vid upphandlingar 
ända sedan år 1997, säger Robin 
Bylin som är förvaltningsingenjör på 
Gårdstensbostäder.

Ett annat exempel kan vara att 
entreprenörer vid upphandlingar 
förbinder sig att hyra lokaler i Gårdsten. 
Detta görs för att få företag att etablera 
sig i området och på så sätt skapa nya 
arbetstillfällen.

Social hänsyn skapar möjligheter för 
upphandlade entreprenörer att tillsam-
mans med Gårdstensbostäder arbeta 
med integration på ett långsiktigt och 
hållbart sätt.

- Kraven fungerar jättebra eftersom 
entreprenörer också ser positivt på 
detta med social hänsyn. Det har lett till 
att många personer fått fasta jobb och 
gjort karriärer på arbetsmarknaden, 
säger Robin Bylin.

Kontaktar entreprenören
När en upphandling är klar träder 
Gårdstensbyrån in och förmedlar det 

aktuella jobbet. Det är projektledarna 
Louise Staffas och Salma Nazzal som 
sköter kontakterna med entreprenören.

De stämmer av med entreprenören 
vilken typ av tjänst det gäller och det re-
sulterar i en kravprofil. Gårdstensbyrån 
har en lista på personer som kan bli 
aktuella för anställning. Det är exem-
pelvis sådana som sökt jobb tidigare 
via Gårdstensbyrån eller kanske jobbat 
tillfälligt hos Gårdstensbostäder.

Det vanliga är att man rekommen-
derar minst två personer som sedan 
kommer på anställningsintervju hos 
entreprenören. Detta har öppnat vägen 
för många personer att komma in på 
arbetsmarknaden.

Mohamed Hama Ali är chefsjurist på 
Framtidenkoncernen och sammankal-
lande i koncernens inköpsråd.

- Jag är stolt över att 
Gårdstensbostäder under lång tid arbe-
tat med socialt ansvarsfulla upphand-
lingar. Jag är också glad över att dom 
entreprenörer vi gör affärer med vill 
bidra till det hållbara samhällsbygget 
Gårdsten, säger Mohamed Hama Ali. 

Ferat Shabani, Jonny Nilsson och Conni Lu ger trappuppgångar på Salviagatan en ansiktslyftning.

Förvaltningsingenjör 
Robin Bylin har mycket 
goda erfarenheter av 
Gårdstensbostäders 
sociala upphandlingar.
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Gårdstensbostäders satsning på 
folkhälsa - viktigare än någonsin
När pandemin slog till riktade 
Gårdstensbostäder främst sina ak-
tiviteter för folkhälsan till de äldre 
hyresgästerna. Seniorpromenader 
med styrkepaus som efter hand 
utökades med minigolf, fika och 
skräpplockning blev en succé.

- Seniorpromenaderna var den absolut 
viktigaste aktiviteten. Det finns ett 
stort socialt behov i den åldersgrup-
pen eftersom många sitter ensamma 
hemma. Promenaderna genomfördes 
hela året, oavsett väder, och deltagarna 
visade stor glädje och tacksamhet, säger 
Gårdstensbostäders folkhälsovetare 
Johanna Froode.

Det var redan 2015 som 
Gårdstensbostäders styrelse tog 
beslutet att förstärka företagets sociala 
hållbarhetsarbete genom att anställa 
en folkhälsovetare. Året därpå invigdes 
Hälsostugan, en mötesplats som erbjud-
er aktiviteter för att främja hyresgäster-
nas psykiska, fysiska och sociala hälsa.

På schemat finns bland annat gym- 
och gruppträningspass, yoga, avslapp-
ning, föreläsningar, hälsosamtal, zumba 
och viktminskningskurs.

Flyttade ut
I april förra året blev det nödvändigt att 
flytta alla aktiviteter utomhus. Det var då 

seniorpromenader blev en aktivitet – på 
initiativ av hyresgäster. Promenaderna 
utökades dessutom efter hand med 
minigolf, fika och skräpplockning.

Den naturliga startpunkten för 
Hälsostugans aktiviteter var det nya 
utegymmet i Gårdstensdalen. Park- 
och naturförvaltningen hade nyligen, 
i samarbete med Gårdstensbostäder, 
genomfört en upprustning av Dalen med 
bland annat utegym, ny lekplats och 
grönytor samt nya sittplatser.

- Dalen har blivit en central mö-
tesplats för samvaro och friskvård 
vilket bidragit till ökad trygghet, säger 
Johanna Froode.

För närvarande är alla aktiviteter i 
grupp inställda på grund av pandemin 
men så snart restriktionerna lättar kör 
bolaget igång utomhus med liknande 
upplägg som tidigare. Fram till dess 
kan hyresgästerna delta i aktiviteter 
online och i Gårdstensbostäders sociala 
kanaler.

- Vi kommer fortsätta att arbeta 
med det övergripande målet att främja 
jämlika förutsättningar för en god hälsa. 
Arbetet riktas mot socialt hållbara 
insatser i bostadsområdet, förklarar 
Johanna Froode.

Rapport om Gårdstensbostäders folkhälsoarbete finns att beställa via epost: 

gbg@gardstensbostader.se. 

Studerar du en eftergymnasial utbildning och är 
intresserad av ett extrajobb som läxhjälpare? 
Gårdstensbostäder satsar nu på extra 
läxhjälp för dom yngre. Därför söker vi 
Läxhjälpare till årskurs 1-3 samt 4-6. 
Under fem veckor i vår kommer det 
finnas en Läxhjälp på Långmosseskolan 
samt Gårdstensskolan. 

För att jobba extra som Läxhjälpare krävs 
följande: 
• Att du just nu studerar en eftergym-

nasial utbildning

• Att du har möjlighet att jobba 
måndagar och/eller tisdagar mellan 
kl 14.00-16.30 

Åk 1-3 Långmosseskolan:  
måndagar kl 15.00-16.30 (start 19/4) 

Åk 4-5 Gårdstensskolan (Angeredsvinkeln):  
tisdagar kl 14.00-15.30 (start 20/4)

Åk 6 Gårdstensskolan (Angeredsvinkeln):  
tisdagar kl 15.00-16.30 (start 20/4) 

Kontaka Louise på Gårdstensbostäder  
om du är intresserad.

Telefon: 0707–93 91 22 
Epost: louise.staffas@gardstensbostader.se. 
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Distriktsläkare & BVC 
ÖPPET

Mån-fre 8.00-17.00 
DROP-IN ELLER BOKNING

Lör-sön För tillfället stängt

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.

Öppna förskolan Gårdsten 
På grund av Covid-19 har stadens 
kommunala öppna förskolor stängt 
sin fysiska verksamhet fram till 
31/3-21. All verksamhet bedrivs 
just nu digitalt istället! 

Via Teams erbjuds bland annat: 
sångsamling, bokläsning, babygrupp, 
föräldragrupp och tematräffar. 

Välkomna!  
Karina & Julia

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.  

Information about covid-19 
in other languages

Följ myndigheternas råd och håll dig uppdaterad på 
goteborg.se/covid19

Nu skärper 
vi oss!
Smittan 
måste 
minska!
Håll avstånd. Undvik trängsel. 
Minska dina kontakter.
Du gör skillnad
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För mer info om aktiviteter, anmälan och tider
Webbsida: sites.google.com/forskola.goteborg.se/ 
     oppnaforskolangardsten   
Facebooksida: Öppna förskolan Gårdsten 

Kontaktainformation
Telefon: 070-612 32 68 
e-post: karina.lezama.quiroga@forskola.goteborg.se
  julia.ottosson.burge@forskola.goteborg.se 
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Hälsostugan  
På grund av restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19 är alla Hälsostugans 
aktiviteter inställda tills vidare. För information om aktivitetsstart samt träning- och hälsotips, 
titta gärna in på vår hemsida, Facebook eller vårt instagramkonto: @gardstensbostader  

Träna med Hälsostugan online 
Puls & styrka: onsdagar kl. 17:15 – 18:00  

Datum: 17/2, 24/2, 3/2, 10/3  

Anmälan: Johanna Froode 0707–4964642 eller mejla till 
johanna.froode@gardstensbostader.se 

 

Digitalt hälsosamtal 
  
Har du frågor kopplat till din hälsa och dina levnadsvanor som exempelvis fysisk aktivitet, 
matvanor, återhämtning och tobak? Då kan du få stöd och råd i det du vill förändra. 

Boka digitalt möte med folkhälsovetare Johanna Froode 0707–496462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianokurs 
i Musikstudion vid  
Gårdstens centrum

Kursen arrangeras i samarbete med 
ABF och är för ungdomar 7-18 år. 

Pianokurs:Lördagar

För anmälan kontakta: 
Salma Nazzal  
på 031-332 60 07.

Fotbollsträning  
med GAIS 
Fotbollsträningen  
för barn 5-14 år

Dag och tid: tisdag och torsdagar 
Kl. 17-18 för barn 5-9 år.  
Kl. 18-19 för barn 10-14 år 
Plats: Idrottshallen vid 
Gårdstensskolan

Frågor och kontakt: Mikael 
Lindström, tränare GAIS,  
mikael.lindstrom@gais.se. 
Salma Nazzal 031-332 60 07 eller 
Louise Staffas 0707-93 91 22 på 
Gårdstensbostäder

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 finns i alla ämnen.

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

Utomhus: utflykter, fotboll och 
lek.

Har du frågor ringer du  
031-330 77 02 eller 076-282 85 95.

Hälsostugan!
Hälsostugans aktiviteter är för närvarande 
inställda. Information om aktivitetsstart 
samt träning- och hälsotips, titta gärna 
in på vår hemsida, Facebook eller vårt 
instagramkonto: @gardstensbostader 

Anmäl dig till online-träning  
med Hälsostugan

Bålträning för mage & rygg: 
måndag kl. 17:15-17:45 
Datum: 22/3, 29/3, 12/4 

Yoga och avslappning: 
tisdag 6/4 kl.18:30-19:30

Puls & styrka: 
onsdagar kl. 17:15 – 18:00. 
Tillsvidare. (ej 31/3)

Cirkelpass: 
torsdagar kl. 10:00 – 10:45.  
Datum: 25/3, 1/4, 8/4, 15/4 

Samtal om hälsa online: 
torsdag 8/4 kl. 14:00 -15:00 
Få konkreta tips kring mat,  
träning och återhämtning! 

Anmäl ditt intresse till: Johanna Froode 
0707–49 64 62 eller mejla till johanna.
froode@gardstensbostader.se. 

Lilla varvets Löparskola
På Löparskolan tränar unga för att 
må bra och att ha roligt tillsammans. 
Träningspassen består av löpning, 
styrka och roliga samarbetsöv-
ningar. Löparskolan leds av duktiga 
friidrottsledare. 

Vårens löparskola avslutas i maj med ett 
eget lopp nära din skola. Löparskolan 
startar igen efter sommarlovet.

Information skickas ut senare i vår.

Den 18 september bjuds alla deltagare 
från Löparkolan in till en gemensam 
utflykt till Slottsskogen för att springa 
loppet Lilla Varvet.

Tid och plats:
Datum: 3 mars–28 maj.
Tid:  Onsdagar kl 16.00-17.00
 Fredagar kl 15.30–16.30.
Plats:  Samling i Gårdstens idrottshall. 
Vid fint väder utomhus.
Anmälan: Träningen är gratis. Anmälan 
sker på plats.
Frågor: Sara Karlsson, 073-334 21 12, 
sara.karlsson@goteborgsvarvet.se. 

På Löparskolan tränar vi för att må bra och att ha roligt tillsammans. 
Träningspassen består av löpning, styrka och roliga samarbetsövningar. 
Löparskolan leds av duktiga friidrottsledare. Vårens löparskola avslutar 

vi i maj med ett eget lopp nära din skola. Löparskolan startar igen 
efter sommarlovet. Information om detta skickas ut senare i vår. 

Den 18 september bjuds alla deltagare från Löparkolan in till 
en gemensam utflykt till Slottsskogen för att springa loppet Lilla Varvet.

Datum: 3 mars–28 maj.
Tid: Onsdagar kl 16.00-17.00 och fredagar kl 15.30–16.30. 

Plats: Samling i Gårdstens idrottshall. Vid fint väder är vi utomhus. 
Anmälan: Träningen är gratis. Anmälan sker på plats.

Frågor: Sara Karlsson, 073-334 21 12 | sara.karlsson@goteborgsvarvet.se

LILLA VARVETS
LÖPARSKOLA

Välkomna på gratis träning med Göteborgsvarvet!

ONSDAG  
KL 16–17

& FREDAG 
KL 15.30–16.30

 

Lilla Varvets Löparskola är en del av Göteborgsvarvets satsning HEJA Göteborg - Health | Empowerment | Joy | Activity

På Löparskolan tränar vi för att må bra och att ha roligt tillsammans. 

Träningspassen består av löpning, styrka och roliga samarbetsövningar. 

Löparskolan leds av duktiga friidrottsledare. Vårens löparskola avslutar 

vi i maj med ett eget lopp nära din skola. Löparskolan startar igen 

efter sommarlovet. Information om detta skickas ut senare i vår. 

Den 18 september bjuds alla deltagare från Löparkolan in till 

en gemensam utflykt till Slottsskogen för att springa loppet Lilla Varvet.

Datum: 3 mars–28 maj.

Tid: Onsdagar kl 16.00-17.00 och fredagar kl 15.30–16.30. 

Plats: Samling i Gårdstens idrottshall. Vid fint väder är vi utomhus. 

Anmälan: Träningen är gratis. Anmälan sker på plats.

Frågor: Sara Karlsson, 073-334 21 12 | sara.karlsson@goteborgsvarvet.se

LILLA VARVETS
LÖPARSKOLA

Välkomna på gratis träning med Göteborgsvarvet!

ONSDAG  KL 16–17& FREDAG 
KL 15.30–16.30 

Lilla Varvets Löparskola är en del av Göteborgsvarvets satsning HEJA Göteborg - Health | Empowerment | Joy | Activity

Kontakt: 
Johanna Froode, 

Gårdstensbostäder 
0707–496462

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 
eventuella fel som rör ditt boende, 
kontakta huscheferna via telefon, besök 
eller via hemsidan och Mina sidor. 

TELEFONTID HUSCHEFER
Måndag-fredag kl. 10-11

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

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

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 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 
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


