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 Boutställningen är öppen varje onsdag
Öppettider: Onsdagar 16.30-18.00 
Var: Utställningslokalen i Gårdstens Centrum  •  Vi bjuder på kaffe, välkomna!

Gårdsten kan tas bort 
från polisens lista

- Det fi nns 23 platser i landet som lig-
ger på listan över särskilt utsatta områ-
den. En av dem är Gårdsten. Göteborg har 
ytterligare sex områden på samma lista.
Dessa områden kännetecknas av sociala 
problem, hög kriminalitet och otrygg-
het. När Gårdstensbostäder bildades för 
dryg 20 år sedan var området bland de 
sämsta i landet ur trygghetssynpunkt. 
Brottsligheten var hög och många boen-
de vågade inte gå ut på kvällarna. Men 
efter hand har utvecklingen vänt. Anta-
let anmälda brott ligger idag långt under 
genomsnittet i Göteborg. Färsk statistik 
från polisen visar att under perioden 
januari-september 2018 har antalet 
anmälda brott i Gårdsten minskat med 
22 procent jämfört med samma period 
förra året.

Viktigt trygghetsarbete
Polisen anser att utvecklingen är så posi-
tiv att man rekommenderar att Gårdsten 
tas bort från listan över särskilt utsatta 
områden. Gårdstensbostäder får en stor 
del av äran.
- Gårdstensbostäder har trygghets-
arbetet högt på sin agenda. Det fi nns en 
röd tråd i deras arbete att skapa trygghet 
och det ger resultat, säger Ulf Merlander 
som är lokalpolisområdeschef.
Han framhåller att Gårdstensbostäder 
lyckats väldigt bra i sin satsning på trygg-
hetsvärdar. Ulf Merlander poängterar 
också att det goda samarbetet mellan 
företaget och polisen betyder mycket.

- Det är Gårdstensbostäder och de bo-
ende som kan sin stadsdel allra bäst. 
Om företaget påtalar något problem för 
oss så riktar vi in våra insatser där. Och 
ibland är det vi som påpekar att något 
behöver åtgärdas. Vi har under lång tid 
byggt upp ett förtroende för varandra, 
säger Ulf Merlander.
Det är NOA, Nationella Operativa Avdel-
ningen, hos polisen som hanterar och 
kan göra ändringar i listan över särskilt 
utsatt områden.

Stort engagemang
Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto 
framhåller samarbete som en mycket 
betydelsefull faktor.
- Framför allt vårt samarbete med de 
boende, näringslivet, föreningar och 
polisen. I över 20 år har de boende enga-
gerat sig för att Gårdsten ska vara en bra 
plats att bo och leva på, säger Michael 
Pirosanto.
Gårdstensbostäders huschefer och trygg-
hetsgrupp har nyckelroller i framgångs-

arbetet. Alla medarbetare har bidragit 
med hårt och enträget arbete. Att före-
tagets huvudkontor och anställda fi nns 
på plats i Gårdsten har också stor bety-
delse.
-   Och vem kunde ana att det en dag 
skulle stå nio byggare på rad för att få 
bygga bostäder i Gårdsten, säger Michael 
Pirosanto som varit med sedan bolaget 
startade sin verksamhet, 1997.
-   Vi har fått ett kvitto på att hårt arbete 
ger resultat och att vi lämnar listan är 
viktigt för de 22 resterande områdena. 
Det blir som ett ljus i tunneln för dem, 
säger han.

Gårdsten är på god väg att tas bort 
från polisens lista över särskilt ut-
satta områden. Det blir i så fall ett 
historiskt steg. Inget område i Sve-
rige har tidigare lyckats att lämna 
den listan

Ulf Merlander tycker 
det är dags för Gård-
sten att lämna listan 
över särskilt utsatta 
områden.
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Det vill man gärna bevisa i Gårdsten och 
FB Bostad har fått markanvisning vid 
Östra Gårdstensvägen. Planerna är att 
uppföra ett 50-tal marknära bostads-
rätter. 

Vid Östra Gårdstensvägen har Peab 
också fått markanvisning för bostäder. 
Peab har tidigare anställt arbetslösa 
ungdomar i området när man byggt i 
Gårdsten. Planerna är att göra likadant 
denna gång.

Gårdstensbladet kommer framöver att 
kontinuerligt redovisa bostadsprojekten 
som ska bidra till att nå målet 1 500 nya 
bostäder till år 2025

1 500 nya bostäder ska byggas i Gårdsten
Bostadsbyggandet i Gårdsten inne- 
håller en rad nya projekt under de 
närmaste åren. Målet är 1 500 nya 
bostäder fram till år 2025. Det mest 
spektakulära är företaget Sernekes 
omvandling av Gårdstens Centrum

Totalt handlar Sernekes projekt om  
ca 300 bostadsrätter samt ett nytt torg 
med möjlighet för caféer, restauranger, 
apotek och butiker.
- Detta är ett projekt som jag vurmat 
för länge och det känns mycket roligt att 
vi kommit så här långt. Vi ska göra vårt 
yttersta för att det ska bli det bästa stads-
utvecklingsprojektet i Göteborg, säger 
koncernchefen Ola Serneke.

Första etappen som fått namnet Utsikten 
omfattar ett punkthus i 15 våningar med 
verksamhetslokaler i bottenvåningen 
och 74 bostadsrätter i de övriga våning-
arna. Fantastisk utsikt åt väster utlovas. 
I etappen ingår också tre radhus.
Höghuset kommer att ligga på det nu-
varande torget som flyttas en bit öster-
ut. I slutet av september var det en för-
sta VIP-visning av projektet. Ett 75-tal  
personer som anmält sitt intresse via 
Sernekes hemsida fanns på plats i 
Idéum. Den officiella säljstarten sker 
den 17 november.

Fler projekt
Företaget Botrygg har ett projekt vid 
Gårdstensvägen. Det är ett led i pla-
nerna att bygga samman Gårdsten med 
Lövgärdet. De handlar till att börja med 
om 60 bostadsrätter i storlekarna 1-4 
rum och kök. Försäljning pågår.
På Saffransgatan i norra Gårdsten har 
Framtiden Byggutveckling startat bygg-
nationen av ett kombinerat bostadshus 
och parkeringshus. Utmed två av p-husets 
sidor ska de placeras 42 hyreslägenhe-
ter för seniorer.  
När parkeringshuset är klart i slutet 

Abas Abas och Avin Omar är intresserade av att byta 
till en bostadsrätt i Utsikten. Här i samspråk med 
Swedbanks Martina Appelqvist i Idéum i Gårdsten.

av 2019 kan tidigare markparkeringar 
bebyggas med bostäder. Där blir det 
Egnahemsbolaget som uppför 60 bo-
stadsrätter i form av radhus och ett la-
mellhus.
Vid Kaneltorget nere mot Dalen plane-
rar Framtiden Byggutveckling ett gene-
rationsboende i ett 70-tal hyresrätter.
Robert Dicksons Stiftelse har byggt tre 
hus på nya Kryddhyllan och vill gärna 
bygga mer i Gårdsten. Ett projekt med 
tre punkthus planeras tillsammans 
med Riksbyggen. Det blir både hyres-
rätter och bostadsrätter.
FB Bostad, med säte i Göteborg, är ett 
spännande företag och ser sig gärna 
som en frisk fläkt i byggbranschen.
- Vi bygger bostadsrätter som är så bil-
liga att alla har råd att köpa, hävdar före-
tagets vd och delägare Henrik Lindblad.

Köp bostadsrätt av Botrygg 
Via Camilla på 
Svensk Fastighetsförmedling,
telefon 0737-44 02 80 
www.svenskfast.se.

Här ett par prisexempel:
En etta på 34 kvadratmeter kostar från 
795 000 kronor med en månadsavgift 
på 2 717 kronor per månad. Kostnad 
för el och vatten tillkommer. En tre-
rummare på 71 kvadratmeter kostar 
från 1 875 000 kronor med en månads-
avgift på 3 965 kronor per månad. El 
och vatten tillkommer. Byggstarten är 
planerad till våren 2019.

Anmäl ditt intresse till Serneke Bostad 
www.sernekebostad.se
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Lyckat möte i Boutställningen

Öppna mötesplatsen nu på Muskotgatan 5

Hyresgästerna fick den 26 septem-
ber information kring trafikfrågor 
och nybyggnation vid ett möte som 
hölls i Boutställningen.

På plats fanns representanter från Fast-
ighetskontoret och Trafikkontoret. Före-
taget Serneke informerade om den nya 
byggnationen vid Gårdstens Centrum. 
Mer om detta kan ni läsa i detta num-
mer av Gårdstensbladet.

Ny adress, större lokaler och ett ny-
öppnat café. Där har ni några av ny-
heterna som Gårdstens öppna mö-
tesplats presenterar denna säsong.

Nya adressen är Muskotgatan 5 där man 
nu samverkar med fritidsgården. Öppna 
förskolan finns kvar på Muskotgatan 47.
- De nya lokalerna är större och ger 
fler möjligheter. Äntligen har vi startat 
vårt café som gårdstensborna frågat 
efter. Alla är hjärtligt välkomna, säger 
Helena Nilsson som är processledare.

Språkcafé, yoga och frukost på lätt 
svenska är några exempel på aktiviteter. 
Det anordnas också kurser. Bland annat 
cykelskola och föräldrautbildning.
En nyhet är att öppna förskolan på 
Muskotgatan 47 har öppet alla dagar i 
veckan.

Gårdstens öppna mötesplats sker i 
samverkan mellan Gårdstensbostäder, 
Cykelfrämjandet, Röda Korset och ABF

AKTIVITETER 
Gårdstens öppna mötesplats:
Språkcafé - Invigning med gratis soppa 
den 23 Oktober kl. 13.30.

Tisdagar 
13.30-15.30 Språkcafé. Då kan du köpa 
kaffe och fika till ett billigt pris samt 
samtala med andra Gårdstensbor.

Fredagar 
9.00-10.30 Frukost på lätt svenska 
10.45-11.30 Yoga 
12.00-14.00 Sykurs 

AKTIVITETER Öppna förskolan
Måndagar: 
9.00-13.00 – Sagostund med Biblioteket. 
Vi lagar soppa tillsammans 
(20:-/person)
Tisdagar: 
9.00-12.00 samt 13.00-15.00
Onsdagar: kl.
9.00-12.00 – 10.00 promenad eller lek 
på lekplatsen. 
13.30-15.00 Målar och skapar tillsam-
mans
Torsdagar: 
9.00-12.00 samt 13.00-15.00 Utbild-
ningar/kurser
Fredagar: 
9.00-12.00 – Småbarnsöppet, 0-2 år

Gårdstens öppna mötesplats, Muskotgatan 5, Telefon; 070-281 07 66
Öppna förskolan, Muskotgatan 47, Telefon; 070-612 32 68  
helena.nilsson@forskola.goteborg.se • Facebook: Gårdstens öppna mötesplats

Svara senast torsdag den 8 november. 
Resultatet presenteras i början av näs-
ta år.
Har du svårt att förstå någon fråga i en-
käten är du välkommen till Gårdstens 
Centrum, där Trygghetsgruppen kan 
hjälpa dig. Alla dagar kl 17-22.
Varje onsdag kl 16.30-18.00 har du även 
möjlighet att komma till Boutställningen 
och ställa frågor.
Du kan svara:
• genom att skicka in enkäten i det bifo-
gade portofria svarskuvertet eller
• på internet, www.svar.aktivbo.se. Log-
ga in med enkätnumret som du hittar 
längst upp på formuläret.

Tack till alla 
som fyller i vår 
undersökning

Kommunens representanter berättade 
om aktuella planer när det gäller vägar 
i området och den nya busshållplatsen 
vid Gårdstensvägen.

Det togs också upp en del andra frågor. 
Önskemål framfördes om tätare buss-
turer. Bland annat att buss 173 ska gå 
hela dagarna och även på helgen. Idag 
går den bussen bara på vardagar, mor-
gon och kväll.
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Träna varje vecka i Hälsostugan
Måndag

13.30 – 14.15 Avslappning för minskad 
stress och ökad närvaro 

Hälsostugan Samtal och övningar. 

15.00 – 16.00 Hopp och spring Gårdstensskolans 
gymnastiksal

Träning & lek för barn 8-12år.

Tisdag

13.00 – 14.00 Lätt Yoga & rörlighetsträning Hälsostugan Träning för ökad rörelse, balans 
och styrka.  

15.00 – 18.30 Gymmet öppet Hälsostugan Egen träning i gymmet. Hälsocoach finns på plats.

Onsdag

13.00 – 14.30 Butiksvandring Samling i 
Gårdstencentrum 

7/11, 5/12 Samtal om mat, planering och inköp. 

17.00 – 18.15 Träningsträffen Hälsostugan Varierad gruppträning med fokus på styrka med 
kroppen. 
Zumba i Idéum: 24/10, 14/11

Torsdag

13.00 – 13.45 Lätt styrka & balansträning, 
55+

Seniorhuset, 
Muskotgatan 10

Lättare träning med fokus på balans för seniorer 
55+.

16.00 – 18.00 Personligt samtal med dietist 
om mat & hälsa 

Hälsostugan 30 min/deltagare.
Tidsboka i lokalen eller på telefon 0707–49 64 62.
Jämna veckor. 

16.00 – 18.30 Gymmet öppet Hälsostugan Egen träning i gymmet. Hälsocoach finns på plats.

Alla aktiviteter är gratis för Gårdstensbostäders boende. Välkomna! 
Mer information: Johanna Froode johanna.froode@gardstensbostader.se, 
telefon 0707-49 64 62 eller Gårdstensbostäders växel 031-332 60 00.

Välkommen på ZUMBA

I samarbete med Angered Arena
När: 24/10 kl. 17.00-18.00 
Plats: Idéum i Gårdsten
(Zumba har vi även 14/11) 

TOBAKSFRIA VECKAN 47

Välkomna på föreläsning om Tobak. 
Maria Martini och Jessica Andersson 
från Social resursförvaltning och Ang-
ered Närsjukhus kommer och föreläser 
tobakens skadlighet. 

När: Tisdag 20 November kl. 17.30
Var: Hälsostugan 

 
När: tisdag 30/11 kl.17.30 – 19.00
Var: Hälsostugan, Kaneltorget 1

Medverkande: 
Ellen Brynskog från 
Registercentrum Väst

Informationskväll om
Bröstcancer och

vikten av mammografi 
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Filmvisning

Filmvisning på Fritidsklubben 
Diamanten, varje fredag kl. 14.30.

Kommande fi lmer:
26/10 Ready Player One
2/11 ISLE of Dogs
9/11 Paradiso
16/11 Jurassic World: Fallen Kingdom
23/11 Los Bando
30/11 Mamma Mia! Here We Go Again
7/12 Ant-Man and the Wasp
14/12 Christmas All Over Again.

Keybordkurs/pianokurs med ABF är på 
måndagar kl. 17. Kursen är för barn och 
ungdomar och som är hyresgäster hos 
Gårdstensbostäder. Terminsavgift: 150 kr. 
Kontakta Salma om du har några frågor 
031-332 60 07, eller växel 031-332 60 00.
Plats: Musikstudion, Gårdstens Centrum 

Pianokurs i 
Musikstudion

Välkommen till din vårdcentral 
för hela familjen!

Lista dig!
Välkommen att lista dig och din familj på 
Gårdsten vårdcentral. Det gör du lättast ge-
nom att besöka oss på vårdcentralen eller gå 
in på nätet via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Distriktsläkare & BVC
Öppet måndag-fredag 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

Gårdsten
Vårdcentral

Gårdsten.se

Bra start för vårdcentralen
Att Gårdsten vårdcentral var efter-
längtad visar sig tydligt i antalet 
patienter. Efter ett drygt halvår var 
det 1 200 personer som hade listat 
sig.

- Vi hoppas bli så stora att alla som bor i 
Gårdsten vill bli patienter hos oss, säger 
Susanne Slosar som är enhetschef.
- Jag är också diabetessköterska och nu 
har vi kommit igång med vår diabetes-
mottagning, berättar hon.
Vårdcentralens diabetespatienter har 
varit hos doktorn och närmast väntar 
ett besök hos Susanne Slosar. Dessa 
patienter kommer sedan att kallas ett 
par gånger om året.
Även astma/kol-mottagningen är igång 
med verksamheten. De fl esta patienter-
na har gjort en spirometri som är en un-
dersökning hur lungorna fungerar.
En annan patientgrupp är de med högt 
blodtryck. För patienter som ännu inte 
är utredda håller man på med 24-tim-
mars mätning av blodtrycket.
Vaccinering mot mässling är en annan 
pågående insats. Det gäller personer 
som är födda efter 1960 och som inte är 

vaccinerade. Kostnaden för själva spru-
tan står Västra Götalandsregionen för.

Vårdcentralen ligger på Muskotgatan 
10 i Gårdstenshuset. Personalen har 
mycket goda språkkunskaper. Förutom 
svenska pratar man bland annat kur-
diska, somaliska, arabiska, persiska, 
spanska och engelska.

Susanne Slosar är enhetschef på vårdcentralen och 
är beredd att ta emot fl er patienter i Gårdsten

Kontakta Gårdstensbostäder om du 
vill bli medlem och hyra bil i elbils-
poolen.
Välkommen till Kastanjgården 3 på mån-
dag-torsdag kl. 8-16.30. 
Onsdagar även kl. 16-18.30 och fredagar 
kl. 8-12.30. 
Telefon: 031-332 60 00.
Länk för anmälningsblankett, prislista 
och information finns på 
www.gardstensbostader.se

Hyr elbil genom 
Gårdstensbostäder 

Viktig information: I februari 2019 går 
vårt avtal ut med vår elbilsleverantör, 
Göteborgs Stads Leasing AB. Vi arbetar 
för att fi nna en lösning för att fortsätta 
med en elbilspool i Gårdsten.
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Är du hyresgäst hos Gårdstensbostäder 
kan du hyra två olika lokaler i området. 
Lokalerna är för max 50 personer. I hy-
ran 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 informationsträffar.

Timjansgården, norra Gårdsten
Adress: Mellan Saffransgatan och 
Timjansgatan

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.

För bokning och ytterligare information 
om Timjansgården och Salviagården 
kontakta Karin Burö: 
Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 
telefon 031-332 60 00 på vardagar.

Hyr lokal för fester och andra arrangemangarrangemang

För att komma in på återvinningscentra-
len - ÅVC:n - behöver du ett ÅVC-kort. 
Med ÅVC-kortet får du som är vuxen och 
folkbokförd i Göteborg sex fria besök per 
år på återvinningscentralerna.
Gör så här:
Ta dig till någon av återvinningscentra-
lerna. Du måste ha med dig giltigt kör-

kort eller annan fotolegitimation när du 
ska hämta ditt ÅVC-kort.
Närmaste återvinningscentral är Krets-
loppsparken Alelyckan och Tagene Åter-
vinningscentral. Mer information om 
öppettider mm fi nns på www.goteborg.
se under rubriken Avfall och Återvinning.

Besök på Återvinningscentralen

Ta hand om din katt
Gå med i facebook-gruppen Gårdstens-
katterna. Så kanske du både hittar din 
katt och kan anmäla en som du hittar.

OBS! ingen uthyrning V. 52 (24/12) – V. 2 (13/1)

Fotbollsträningen är från och med hösten 
2018 på tisdagar och torsdagar. Nu har vi 
startat inomhusträningen i Gårdstenssko-
lans idrottshall. 
Ålder: Flickor och pojkar 6 – 12 år
Tider:  Tisdagar kl. 17.00-18.30
  Torsdagar kl. 17.00-18.30
Var: Gårdstensskolans idrottshall. Tag 
med kläder och skor för inomhusbruk. 
Glöm ej benskydd.  

Medlemsavgift: 100 kr 2018. Anmälan och 
avgift lämnas på plats för nya medlemmar.

Kontakt: 
Michael Lindström, tränare GAIS 
0707–21 39 35
Gårdstensbostäder,telefonväxel:
031-332 60 00

Två gånger i veckan med GAIS i Gårdsten
Partners GAIS i Gårdsten 2018
1. Botrygg Göteborg AB
2. Babak kött & chark
3. Colorama Gårdsten
4. Energi & Miljöteknik i Gbg AB
5. H Fönstret i Lysekil AB
6. Hyresgästföreningen i Norra Gårdsten
7. Landskap & Management i Sverige AB
8. Låssmeden Sven Alexandersson AB
9. Marieholms Glas AB
10. Maskinsopning West AB
11. Proline Väst AB
12. AB Sävedalens & Hem & Kök
13. W Konsult
14. Peab Byggservice AB
15. Robert Dicksons stiftelse
16. Front Advokater
17. Bygg & Miljöteknik AB
18. Mårtensson Håkansson AB
19. Libella kakel AB
20. Asmundssons golv AB
21. GI Fastighetsservice AB
22. Electro-centralen AB
23. Svensk Storköksservice



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  1 0  /  2 018

Kom igång-gympa för kvinnor 

Tid & plats: Onsdagar kl. 14-15 i 
Timjansgården. 

www.goteborg.se/halsoteketangered

Onsdagar:
Gårdstens Centrum kl. 17.30-18.25 

Mer information hittar ni på: 
www.goteborg.se 

Gratisgympa med 

Hälsoteket
Missa inte

Bokbussen!

Tillgång till tidningar, spel 
och trevligt sällskap fi nns 
alltid. 

För tillgång till syrummet 
Kontakta Barbara på måndagar 
eller 
Gull-Britt som har nyckel.
tel: 070 - 406 81 05
epost: gullran@hotmail.com

Välkomna önskar
AKTIVITETSGRUPPEN:
Allan, Barbara, Gull-Britt, 
Karl-Gunnar, Johan, Anita J, 
Laila, Iranska senior-
föreningen & Svenska Kyrkan

Bra att veta 
om Senior-
lokalen!

Välkomna alla 55+ 
Program och öppettider, Seniorlokalen, Muskotgatan 10, Gårdsten Centrum

Mamas Retro 
Gårdsten
Butik i Gårdstens Centrum. 
Skänk barnkläder, mammakläder eller 
barnartiklar till Mamas Retro.

Kontakta: 
Butik 0720-49 86 38 eller 
kontor 073-983 48 30 

MÅNDAGAR: Öppet kl. 10-21

TISDAGAR: ÖPPET KL. 14-18.45

ONSDAG: ÖPPET KL. 10-12, 14-16

TORSDAGAR: Öppet kl. 13-18.45

FREDAGAR: Öppet kl. 10-14, 16-18.45

SÖNDAGAR: Öppet kl. 15-17

Iranska Senior-
föreningen  
håller öppet 
kl. 10-12

Iranska Seniorföreningen 
håller öppet kl. 10-12

Musikcafé med Gunnareds
Församling Svenska Kyrkan
udda veckor kl. 14-16

Matlagning & Lunchservering 40:- med musik 
och kultur med Iranska Seniorföreningen. Udda 
veckor kl. 10-14  
Ej lunch  jämna veckor, kl. 10-12

Öppet hus: Kafè med Anita för alla 55+ i Gårdsten och frågesport med 
Laila. 20 kr/person, kl 15-17.
Välkomna!

Lär dig 
Spanska
kl. 12-14 

House of 
Gospel
Kl. 18-21

Spela biljard & pingis
kl. 16-18.45

Datorsupport/surf-
platta och mobil 
kl. 14-16

Spela boule kl. 14-16

Lätt styrka och 
balansträning med 
Hälsostugan
kl. 13-13.45

Spel- och 
trivselkväll 
kl. 14.30-
17.30

Spela biljard 
& pingis
kl. 16-18.45

Startar den 6 september Startar igen 27/9

Spela biljard 
& pingis
kl. 16-18.45
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Har du frågor eller behöver anmäla 
eventuella fel som rör ditt boende, 
kontakta huscheferna via telefon, 
besök eller via hemsidan och Mina 
sidor.   

Telefontid mån-fre kl. 10-11
Västra: 
Adem  031-332 60 45, Alm-, Poppel-,  
 Ask-, Lönn-, Oxel- och Kastanj- 
 gården
Zarif  031-332 60 52, Akacia-, Bok-, 
 Lind-, Ek-, Syrén- och Asp- 
 gården  
Östra:
Hans  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 med-

delande på telefonsvararen. Även för 
bokning av grovsoprum.

Besökstid måndag, tisdag, torsdag 
kl. 11-12, onsdag kl. 11-12 samt 
kl. 16-18.30, fredag kl. 11-12.30. 

Områdeskontor:
Kastanjgården 3 – För boende i västra 
Gårdsten (Peppar- och Kanelgatan)
Muskotgatan 16 – För boende i östra 
(Muskot- och Salviagatan) och norra 
Gårdsten (Timjans- och Saffransgatan). 

Skicka e-post till huschefen (adress 
fi nns i ditt trapphus) eller skicka en 
felanmälan via hemsidan
www.gardstensbostader.se/
Mina-sidor 

Ring kvällstid
Efter öppettider kontakta först och 
främst: 
Gårdstensbostäders Trygghetsgrupp 
031-330 33 12

Söndag-torsdag 15.30-23.00, fredag 
12.30-00.30 samt lördag 15.30-00.30.

I andra hand kontaktar du Jouren 
031-331 07 39

Andra frågor dagtid
om din bostad, välkommen till 
Kastanjgården 3.
031-332 60 00

Öppettider: måndag, tisdag och 
torsdag 8.00-16.30. 
Lunchstängt kl. 12-13. 
Onsdag 8.00-15.30 samt 16.00-18.30. 
Lunchstängt kl. 12-14. 
Fredag kl. 8.00-12.30. 

www.gardstensbostader.se

Ring dygnet runt, besök eller e-posta

Gårdstensbostäder AB
Box 4, 424 21 Angered

Tel: 031-332 60 00 
Besöksadress: Kastanjgården 3

Tipstelefon till Polisen 
Telefon: 114 14 
Polisanmälan www.polisen.se 

Servicetelefon Utemiljöer  
Ring 031-368 00 00 eller 
goteborg@goteborg.se

Flexlinjens beställningscentral 
031-41 96 90. Trafi keras dagligen 
kl. 8.00-16.00, 1 gång per timma.

PRO-Vättle - Selvy Lyrberg telefon 
0705-39 60 65. Muskotgatan 8, 
säkrast torsdagar kl. 11.00-13.30.

För tömning på Återvinningsplatser 
0200-88 03 11 eller info@ftiab.se
Uppge följande nummer på återvin-
ningsplatsen när du kontaktar för 
tömning:
• Kanelgatan 14 (utanför Akacia-
 gården): 99024
• Kanelgatan 52 (utanför Aspgården):  
 99015
• Timjansgatan 27: 14674
• Saffransgatan 13: 14673
• Muskotgatan 21-23: 15494

Angered Arena 
Öppettider, bokningslänkar och 
priser fi nns på www.goteborg.se/
angeredarena 

Fixarservice Angered 
För dig över 67 år 031-365 22 00
epost: fi xare@angered.goteborg.se

Problem med skadedjur? 
kontakta ANTICIMEX  
075-245 10 00  

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

Tv, bredband, telefoni
Beställ på 
www.framtidensbredband.se
Frågor om specifi ka tjänster och 
felanmälan: Kontakta din leverantör

SDF Angered
Medborgarkontoren
Angered centrum, tfn 031-365 17 20 
Hammarkullen, tfn 031- 365 29 00 
www.goteborg.se/angeredsmedbor-
garkontor   

Kulturhuset Blå Stället
Tel: 031-365 17 00
www.blastallet.goteborg.se

Grannsamverkans kontaktombud 
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
Ida Månqvist 0739-46 16 59 från 
Kryddhyllan
Vill du bli kontaktombud, kontakta 
Jan Karlsson eller trygghetsgruppen.

Hyresgästföreningen 
Västra Gårdsten 
Telefon: 0765-66 91 70
Öppet hus första torsdagen i 
månaden kl. 18-19.30.
Snickeriet, Bokgården 19, öppet för 
alla boende hos Gårdstensbostäder 
söndagar kl. 16-18.

Norra Gårdsten 
Information om aktiviteter sätts upp 
på anslagstavlorna.

Elbilspoolen - support
Helgfria vardagar 7-16: Göteborgs 
Stads leasing AB servicecenter 
031-368 49 00. 
kundmottagningen@gsl.goteborg.se
Övrig tid: Journummer 0771-27 37 00. 
Bilbokning: gsl.2ma.se

Nyttiga kontakter


