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följ oss på instagram @gardstensbostader
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Gårdstensbostäder 

nr 1, januari 2023

Festlig invigning av  
Lilla Gårdstensskolan
Lilla Gårdstensskolan är invigd 
under festliga former där elever 
stod för bandklippningen. Därefter 
var det mingel samt rundvandring i 
de nya lokalerna.

Anna-Kristina Jerlhag kon-
staterade att hon denna dag var 
extra stolt rektor i rektorsområde 
Gårdsten.

- Här pågår undervisning som är 
fantastisk och Lilla Gårdstensskolan är 
vår krona i Gårdsten, sade Anna-Kristina 
Jerlhag.

Axel Darvik (L) är ordförande i 
Grundskolenämnden och han slog fast, 
med hjälp av ett rungande ja från elever-
na, att det var en glädjens dag.

- Lilla Gårdstensskolan är en superfin 
skola, den finaste i hela Göteborg. Här 
får alla ni som växer upp i Gårdsten bra 
förutsättningar i livet, sade Axel Darvik.

Konst
Inger Skogsberg från Lokalförvaltningen 
presenterade de konstverk som pryder 
skolan. Utomhus finns ett stort konstverk, 
Spegel Symmetri av Annika Johansson, 
som är integrerat i fasaden.

Konstnären Emil Holmer har bidragit 
med bilder tryckta på glas som finns 
inomhus på väggarna längs med trap-
pan vid hissen. Det tredje konstverket 
är en skulptur av Anette Jonsson som 
står i entréhallen. Den har fått namnet 
Saffransbarnet.

Därefter följde fin sång- och musik-
underhållning av skolans elever. Ännu så 
länge är det bara ett 50-tal barn i förskola 
och grundsärskola på plats i den nya 
skolan. 

Efter hand ska det fyllas på med fler 
elever och Lilla Gårdstensskolan blir en 
F-3 skola med cirka 250 elever.

Invigningen avslutades med mingel 
och rundvandring i de fina lokalerna. 

VÄLKOMNA TILL 
HÄLSOSTUGAN 

Börja året med lite träning  
tillsammans med Hälsostugan // s.5

PERSONALNYTT 
Nya huschefer hos  

Gårdstensbostäder  // s.2

SKIDRESA UNDER 
SPORTLOVET  

Häng med till Ulricehams skicenter  
för en dags skidåkning // s.2

Grundskolenämndens ordförande Axel Darvik 
och rektor Anna-Kristina Jerlhag talade vid 
invigningen.

Inger Skogsberg från 
Lokalförvaltningen 
presenterade 
konstverken.

Konstverket Spegel 
Symmetri, av Annika 
Johansson, består av 
glaserade tegelstenar i 
fyra olika kulörer som är 
inmurade i fasaden.

Skulpturen Saffrans-
barnet. Konstnären 
Anette Jonsson vill att 
figuren ska kännas 
dyrbar och värdefull, 
som barnen.
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Julmiddag för seniorer
Gårdstensbostäder bjöd seniorer-
na på en uppskattad julmiddag, 
efter två års uppehåll på grund av 
pandemin.

- Jag önskar er alla en God jul och ett 
Gott Nytt År. Vi har haft två jobbiga år 
men nu hoppas vi att det ska bli bättre, 

sade huschefen Bashkim när han hälsade 
gästerna välkomna till seniorlokalen på 
Muskotgatan 10.

Inbjudna var alla seniorer som bor på 
Muskotgatan och det var 65 personer som 
kom för att avnjuta allt som hör ett julbord 
till.

Skidresa under 
sportlovet 15/2
Vi åker till Ulricehamns skicenter 
onsdagen den 15/2 för en dags 
skidåkning. Vi hoppas att det kom-
mer finnas mycket snö i backarna. 
Välkommen med din anmälan.

Kostnad: Barn och ungdomar upp till 18 
år: 150 kr/person (barn under 10 år måste 
ha medföljande vuxen).
Medföljande vuxen: 250 kr/person

Begränsat antal platser och viktigt att du 
anmäler dig i god tid. 
Anmälningsblankett finns att hämta på 
vårt kontor, Salviatorget 3. Betalning sker 
vid anmälan. Du kommer få mer informa-
tion vid anmälan.
Pengarna får du tillbaka vid inställd resa. 
 
Avresa: Gemensam buss från Kaneltorget 
kl 07.30 – åter i Gårdsten ca kl 17.30

För mer information, kontakta Louise 
Schaufelberger Staffas, 0707-93 91 22 eller
Jenny Perez Grannas, 0707-49 64 62
Alternativt växeln 031-332 60 00.

Personalnytt
Här presenterar Gårdstens-
bostäder senaste nytt när det 
gäller personalförändringar i 
bolaget.

Daniel Gorgioski har anställts som ny 
huschef. Han tar över Daliborka Vuletas 
tidigare område och har därmed ansva-
ret för Muskotgatan 39-63 och 28-42 
på telefon 031-332 60 71. Daniel har 
tidigare varit vikarierande huschef hos 
Gårdstensbostäder och kommer närmast 
från Stena Fastigheter.

Bashkim Fetahi tar över Gabor Fejes 
område. Gabor har lämnat bolaget. Det 
gäller Muskotgatan 9-37 och 14-36 på 
telefon 031-332 60 70. Bashkim kommer 
även vara huschef för Muskotgatan 10 
som tidigare.

Ali Reza-Safashad är ny huschef på 
Salviagatan tillsammans med Omar 
Shawki. Ali Reza kommer ha hand om 
Salviagatan 51-63 och 28-54 och nås 
på telefon 031-332 60 72. Ali Reza har 
nyligen avslutat sin utbildning som fastig-
hetsförvaltare på Fastighetsakademin och 
gjort sin praktik hos Gårdstensbostäder.
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Räddningsmissionen 
har tagit över  
Römosseskolan
Römosseskolan lever vidare tack 
vare Räddningsmissionen som 
tagit över verksamheten. Den 10 
januari startade undervisningen i 
ny regi.

- Vi är så glada för att detta blivit 
möjligt. Under flera år har vi haft en 
positiv dialog med Gårdstensbostäder 
om att starta en skola i området men det 
har varit svårt att hitta lämpliga lokaler, 
säger Emil Mattsson som är direktor på 
Räddningsmissionen.

Det fanns ett beslut av 
Skolinspektionen, som senare 
fastställdes av kammarrätten, att 
Römosseskolan i Gårdsten skulle stängas 
vid årsskiftet. Därefter har Göteborgs 
Räddningsmission arbetat för att kunna ta 
över huvudmannaskapet från den tidigare 
huvudmannen Framstegsskolan.

Den 4 januari föll den sista pusselbiten 
på plats när Räddningsmissionen fick ett 
positivt besked av Skolinspektionen.

Communityskolan
Räddningsmissionen är en ideell förening 
som bedriver socialt arbete på kristen 
grund där huvudmännen består av 32 
kristna församlingar i Göteborg med 
omnejd.  Man jobbar med socialt utsatta 
människor och med barns utveckling och 
lärande inom flera områden.

- Nu startar vi en egen skola i 
Gårdsten. Som idéburen organisation vill 
vi gärna bidra till en positiv utveckling i 
stadsdelen, säger Emil Mattsson.

Skolans nya namn är Community-
skolan Gårdsten. Göteborgs Räddnings-
mission driver sedan tidigare 
Community skolan i Tynnered. Det är en 
skola som bland annat kännetecknas av 
ett starkt samarbete med föräldrar samt 
med andra aktörer i området, till exempel 
näringsliv och föreningar.

En Community-skola är även öppen 
efter skoltid med olika aktiviteter för att 
skapa trygga mötesplatser för barn och 
vuxna i närområdet.

Gårdstensbostäder ser positivt på 
att Räddningsmissionen har tagit över 
Römosseskolan.

- Det innebär en trygghet för både 
elever och personal som svävat i 
ovisshet när det gäller skolans framtid. 
Räddningsmissionen har, som huvud-
man, visat bra resultat i Tynnered där 
man driver en communityskola, säger 
Gårdstensbostäders tf vd Jehan Mansour.

För alla åldrar
Skolan i Gårdsten är en F-9 skola som 
haft cirka 250 elever och det blir något 
liknande framöver.

- De flesta som nu finns på skolan har 
gått där tidigare, säger Emil Mattsson 
och tillägger att merparten av personalen 
också fortsätter att undervisa på skolan 
efter övertagandet.

Communityskolan Gårdsten blir 
en skola för alla åldrar eftersom både 
Römosseskolan i Agnesberg och Lilla 
Römosseskolan har stängts. Motsvarande 
undervisning kommer i stället att bedri-
vas i Gårdsten. 

Emil Mattsson är direktor på 
Räddningsmissionen.

Communityskolan Gårdsten är det nya 
namnet på skolan.

Nu söker vi hyresgäs-
ter som vill jobba extra 
med utomhusarbete!
Gårdstensbostäder söker nu hyresgäster 
som är intresserade av att arbeta extra 
vid behov. Arbetsuppgifterna är främst 
utomhus och kan innebära följande: 

• Tömma grovsoprum

• Dela ut lappar i brevlådor eller 
trappuppgångar

• Tömma lägenheter

• Plocka skräp

Arbetstider: vardagar, dagtid, vid behov.
Lämna gärna en intresseanmälan i 
receptionen på vårt kontor Salviatorget 3.
Vid frågor, kontakta Louise 
Schaufelberger Staffas telefon:  
0707–93 91 22.

Öppna förskolan 
Gårdsten 
Besök oss på Muskotgatan 47
Telefon: 070-612 32 68
E-post: oppna.forskolan.gardsten@
forskola.goteborg.se
Följ oss på Facebook:  
Öppna förskolan Gårdsten

Måndag kl. 9-12, 13-16
Familjeöppet 0-6 år
Rörelse och dans med miniröris
Sångstund kl.11:30 och 15:30

Tisdag kl. 9-12, 13-16
Familjeöppet 0-6 år
Pyssla och skapa med ditt barn
Sångstund kl.11:30 och 15:30

Onsdag kl. 9–12
Babyöppet 0-12 månader
Babymassage för anmälda
Sångstund kl.11:30 

Torsdag kl. 9-12, 13-16
Familjeöppet 0-6 år
Träning på Hälsostugan
Sångstund kl.15:30

Fredag kl. 9–13
Familjeöppet 0-6 år
Sångstund kl.12:30 
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Hyr lokal för fest  
eller barnkalas
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.

Omflyttningsplatsen
Här kan du söka lägenhet för omflyttning på en och samma sida hos 
Gårdstensbostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder.
omflyttningsplatsen.se 

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. 

Preliminärt program:

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

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 (start 2 februari).

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. 

Hälsoteket startar 
igen 30 januari
Kom-igång-gympa för kvinnor 
Tid: Måndagar kl. 14
Plats: Timjansgården, Saffransgatan 3

Följ Hälsoteket på instagram. Här de-
las aktuell information om Hälsoteket 
och sådant som rör hälsa på olika sätt. 
Hälsoteket i Angered  
@halsoteketangered 
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Välkommen till 
Hälsostugans aktiviteter 
Schema januari-februari
Adress: Kaneltorget 1, under Idéum.
För mer information om programmet:  
Jenny Perez Grannas 070-749 64 62.  
Växel 031-332 60 00.

Fotbollsträning  
med GAIS
Fotbollsträningen har nu startat för 
säsongen
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 Louise 
Schaufelberger Staffas på 
Gårdstensbostäder tel 0707–93 91 22
eller Mikael Lindström, tränare GAIS, 
mikael.lindstrom@gais.se. 

Anmälningsblankett finns att 
hämta på träningen alternativt 
på Gårdstensbostäders kontor 
Salviatorget 3.

Om du vill bli fotbollspartner kontaktar 
du Louise Schaufelberger Staffas på 
Gårdstensbostäder tel 0707–93 91 22 
eller vi mejl: Louise.Schaufelberger.
Staffas@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   
Med fysioterapeut  
i samarbete med  
LeVa-mottagningen. 

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

11.15-11.45 Digital träning tillsammans
Varierad träning med olika aktörer,  
bl.a. Hälsoteket i samarbete med  
LeVa-mottagningen. 

Hej
granne!

Vi bjuder 
på fika!

Välkommen

Hej
granne!

Vi bjuder 
på fika!

Välkommen

Digital träning tillsammans kl. 11.15-11.45
Sänds i Hälsostugan onsdagar och fredagar
Fysioterapeut varje onsdag och varierad träning varje 
fredag i samarbete med Levnads vanemottagningen, 
Hälsoteket m fl.

Vill du istället träna hemifrån, scanna koden nedan, 
www.angeredsnarsjukhus.se/levamottagning  
där kan du ansluta direkt på onsdagar och fredagar. 
Om du har frågor, ring Jenny på 070-749 64 62.

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader 

TRÄNA MED OSS!  

Levnadsvane-
mottagning

ANGERED

NÄR:
• onsdagar och fredagar 11:15 – 11:45
• 18 januari – 10 mars 2023

VULVA- 
MOTTAGNING

Mötesplatser (om du vill träna tillsammans med andra):
• Rannebergens Mötesplats, Fjällblomman 10 (torget) 
• Hälsostugan Gårdsten (kontakta  
 Jenny.Perez-Grannas@gardstensbostader.se för adress)

Under våren 2023 bjuder vi på två digitala träningspass i veckan. 

Du kan träna med oss hemifrån eller tillsammans med andra på 

någon av våra mötesplatser. Vi tränar i ett lugnt tempo.

Vill du komma igång med att röra på dig? 

LEVNADSVANEMOTTAGNING ANGERED
Telefon: 031–332 68 66 

E-post: ans.levnadsmottagningen@vgregion.se

VAR:
Online: se länk på webbplats
www.angeredsnarsjukhus.se/levamottagning
eller instagram @leva_angered

Träningspassen leds av medarbetare på LeVa, FaR-centrum, Hälsoteket, Idrotts- och 
föreningsförvaltningen samt fysioterapeut på psykiatriverksamheten.

VGR17436

Jobbcoachning
Gårdstensbostäder erbjuder jobb-

coachning för dig som är arbetssökande 
eller student och bor hos bolaget. 

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: Louise.Schaufelberger.Staffas@
gardstensbostader.se för att boka in ditt 
första jobb-coachningstillfälle.



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
Daniel:  031-332 60 71, Muskotgatan,  
 28-42 och 39-67, 
Bashkim:  031-332 60 70, Muskotgatan 
 10, 9-37 och 14-26
Omar:  031-332 60 73, Salviagatan 
 19-47 och 20-26
Ali Reza:  031-332 60 72, Salviagatan  
 51-63 och 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
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
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: 17017
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


