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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!

Lindra Second Hand
öppnar butik i Gårdsten

- Lindra är en ideell förening och över-
skottet från deras butiker går till att sam-
finansiera projekt som biståndsorgani-
sationen Human Bridge genomför. Bland 
annat i samarbete med Läkarmissionen 
och Erikshjälpen.
Stiftelsen Human Bridge samlar in, re-
parerar och skickar ut sjukvårdsmateri-
al och handikapphjälpmedel till främst 
länder i Afrika och Östeuropa. Allt ifrån 
sjukhussängar och teknisk utrustning till 
kirurgiska instrument och förbruknings-
artiklar. 
- Samarbetet mellan oss och Lindra är 
tätt. Textilier, kläder, skor och annat som 
vi samlar in slussas vidare för att säljas i 
Lindras butiker och återbrukas i Sverige, 
säger Lars Råsberg som är administrativ 
chef på Human Bridge och han tillägger 
att Lindra också har egna insamlingar.
Han framhåller de goda kontakter man 
fått med hyresvärden Gårdstensbostäder 
och med GöteborgsLokaler.
- Vi blev helt frälsta när vi fick en be-
skrivning av den positiva utvecklingen i 

Gårdsten. För oss handlar det inte bara 
om att hyra en lokal. Det känns som att vi 
etablerar oss i ett sammanhang och vi ser 
fram emot att vara en del i detta, säger 
Lars Råsberg.

Öppnar i april
Lindras Second Hand kommer att ligga 
på Salviagatan i samma fastighet som 
färgbutiken Colorama. Man utlovar ett 
sortiment med allt från 70-talsklänning-

ar till vackert broderade dukar och roliga 
leksaker.
Ambitionen är att butiken ska öppna  
1 april nästa år.
- Vi hoppas att kunna bidra med ett el-
ler ett par nya arbetstillfällen i Gårdsten,  
säger Lars Råsberg.
Lindra har idag en butik på Selma Lager-
löfs Torg som ska stängas. Nyligen öpp-
nande man en butik på Wieselgrensplat-
sen.

En ny second hand-butik kommer 
att öppnas i Gårdsten. Det är bu-
tikskedjan Lindra Second Hand 
som hyrt lokaler på Salviagatan 1.

Lars Råsberg, administrativ chef på Human Bridge, ser fram emot etableringen i Gårdsten. Bilden är tagen i 
småländska Holsbybrunn där Human Bridge har huvudkontor och textilsortering.

Välkomna på  
Trygghetsvandring
Tid: Onsdag 28/11 2018, samling 
med fika kl. 17.30 i lokalen, därefter 
promenad runt i Gårdsten
Plats: Seniorlokalen, Muskotgatan 10
Trygghetsvandringen görs i samarbete 
med Polisen, Park och Natur, Fritids-
gården, Fältargruppen i Angered, Bevak-
ningsföretag, Grannsamverkan och fram-
för allt hyresgäster.

Välkomna önskar 
Gårdstensbostäders Trygghetsgrupp

Luciafirande i  
Gårdsten Centrum
Tid: Torsdag 13 december kl. 13.00
Plats: Gårdstens Centrum
Gårdstensskolans elever kommer tradi-
tionsenligt till Gårdstens Centrum med 
sitt luciatåg. Gårdstensbostäder bjuder 
alla besökare på lussefika och vi kröner 
årets lucia.

Välkomna önskar Gårdstensbostäder
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Allt fler företag väljer Gårdsten
Gårdsten lockar allt fler företag. 
Förklaringen är stadsdelens posi-
tiva utveckling och ett långsiktigt 
samarbete mellan bolagen Göte-
borgsLokaler och Gårdstensbostä-
der.

– När bolaget bildades fanns det bara 8 
företag i Gårdsten och nu finns det 50. Vi 
har jobbat långsiktigt tillsammans med 
GöteborgsLokaler för att få hit stabila fö-
retag, säger Gårdstensbostäders vd Mi-
chael Pirosanto.

– Gårdstensbostäder äger lokalerna i 
Gårdstens Centrum och det kommunala 

bolaget GöteborgsLokaler arbetar med 
uthyrningen tillsammans med Gård-
stensbostäder.

– Vi är stadens specialister på handels-
frågor och när det gäller Gårdsten har 
vi jobbat mycket med att få in rätt hy-
resgäster. GöteborgsLokaler och Gård-
stensbostäder kompletterar varandra på 
ett bra sätt i det långsiktiga arbetet, sä-
ger GöteborgsLokalers vd Robert Hörn-
quist.

– Jag känner mycket för Gårdsten och 
blir extra glad över att det går så bra där, 
säger Robert Hörnquist.

GöteborgsLokalers vd Robert Hörnquist och Gård-
stensbostäders vd Michael Pirosanto är nöjda med 
utvecklingen i Gårdsten

Fariba och Happiness satsar på fastighetsbranschen
När fastighetsbranschen ropar 
efter utbildade medarbetare har 
Gårdstensbostäder ett upplägg 
som lönar sig för alla parter. Hap-
piness Charles, 21 år, och Fariba 
Chandni, 22 år, är två unga blivan-
de fastighetsingenjörer från Fast-
ighetsakademin.

Om några veckor är Happiness och Fari-
ba klara med sina utbildningar på Fast-
ighetsakademin. Båda har en nära kopp-
ling till Gårdstensbostäder.
- Jag fick inspiration och intresse att 
gå den här utbildningen när jag var hos 
Gårdstensbostäder, säger Happiness 
Charles som är uppvuxen i Gårdsten.
Hon fick sommarjobb hos Gårdstensbo-
städer, blev sedan arbetsledare för an-
dra sommarjobbare och är ledare i fot-
bollsskolan GAIS i Gårdsten.
Under studietiden på Fastighetsakade-
min har Happiness praktiserat hos före-
tagen Serneke, Poseidon och Bostadsbo-
laget.

- Jag ville testa allt möjligt och har haft 
det jättebra på alla ställena. Det är ett 
bra initiativ att de vill ta emot praktikan-
ter, säger Happiness som nu söker jobb 
och hoppas få anställning som fastig-
hetsförvaltare eller fastighetsingenjör.

Bra utbildning
Fariba Chandni går också den tvååriga 
utbildningen till fastighetsingenjör.
- Det är roliga ämnen, bra lärare och bra 
kamrater på Fastighetsakademin, säger 
hon.
I somras fick Fariba jobb som vikarie-
rande huschef hos Gårdstensbostäder. 
Uppenbarligen skötte hon det mycket 
bra. I september beslutade Gårdstens-
bostäder att anställa Fariba som trainee 
under 2019.
- Jag ser verkligen fram emot det. Alla 
företag i branschen borde erbjuda den 
möjligheten. Det är svårt för oss unga att 
komma in på arbetsmarknaden, säger 
hon.
Under trainee-tiden kommer Fariba att 
praktisera på varje avdelning hos Gård-
stensbostäder och dessutom arbeta ett 
par månader hos Framtiden Byggutveck-
ling.
- Jag vill vara med och utveckla fastighets-
branschen, förklarar Fariba Chandni.

Branschens egen skola
Att rekrytera personal som gått utbild-
ningar på Fastighetsakademin är inget 
nytt för Gårdstensbostäder. Så gott som 
alla huschefer och cirka hälften av före-
tagets personal har gått den vägen.

- Fastighetsakademin är branschens 
egen skola som erbjuder möjligheter att 
trygga kompetensen bland bolagets med-
arbetare, säger Gårdstensbostäders sty-
relseordförande Mohamed Hama Ali som 
också är ordförande i Fabur.
För ett par år sedan övertogs Fastighets-
akademin av de kommunala bostadsbo-
lagen tillsammans med ett 50-tal andra 
företag, genom den ideella föreningen 
Fabur.
- Fastighetsbranschen står inför jätteut-
maningar och det är fantastiskt positivt när 
de som är unga vill vara med och vidareut-
veckla bolaget, säger Mohamed Hama Ali.

Fariba Chandni kommer att vara trainee hos Gård-
stensbostäder från december i år till februari 2020.

Happiness Charles läser på Fastighetsakademin 
och gör sin praktik hos Bostadsbolaget.



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

- Anledningen är att hyresgästernas 
synpunkter betyder så mycket för oss. 
Det hjälper oss att bli bättre, förklarar 
Anki Caspersson.

I början av 2019 kommer huscheferna att 
bjuda in hyresgästerna till möten och re-
dovisa resultaten av enkäten. Samtidigt 
presenteras åtgärder och förbättringar 
som kommer att genomföras.

Stort tack till alla hyresgäster som 
ställde upp och svarade på den 
stora kundundersökningen. Era 
synpunkter hjälper Gårdstensbo-
städer att bli ännu bättre.

Enkäten skickades i september ut till 
hälften av Gårdstensbostäders hyres-
gäster. Denna gång var det hushållen i 
lägenheter med udda lägenhetsnummer 
som fick möjligheten att komma med 
synpunkter. Just nu håller svaren på att 
analyseras.

Tack – Viktiga svar från hyresgästerna!

Salviagruppen började -  
nu startar Muskotgruppen
Namnet är Salviagruppen och den 
består av hyresgäster som enga-
gerar sig för sitt bostadsområdes 
bästa på olika sätt. Ryktet om de-
ras insatser har spridit sig och nu 
är en ny grupp på gång – Muskot-
gruppen.

De tar promenader på Salviaområdet 
och kollar hur läget är i källare, trapp-
uppgångar, på gårdar, parkeringsplatser 
och vändplatser.
- Jag vill bo i ett tryggt område som är 
inbjudande. Vi kan påverka mycket ge-
nom att vara ihärdiga och visa oss ute, 
säger Sadik Adam som är en av medlem-
marna i Salviagruppen.

Gruppen bildades vid årsskiftet och då 
var man fyra personer. Idag är det 16 bo-
ende som engagerat sig. Målet är att så 
många hyresgäster som möjligt ska vara 
med. Medlemmarna har direktkontakt 
med varandra och med huschefen Omar 
Shawki via en app i mobilen. Gruppen 
träffar Omar en eller ett par gånger i 
månaden.
- Det fungerar mycket bra. Jag får veta 
hur Salviaområdet mår och samtidigt får 
gruppen information av mig om vad som 
är på gång i området. Att vuxna visar sig 
ute betyder jättemycket. Det bidrar till 
att skapa gemenskap och trygghet, sä-
ger Omar.

Här är några av hyresgästerna från Salviagatan och Muskotgatan som deltog i den gemensamma träffen, 
tillsammans med huscheferna Omar och Gabor.

Gemensam träff
En kväll i början av oktober hölls en träff 
med fika dit också boende från Muskot-
gatan var inbjudna.
- Vi måste arbeta tillsammans, sade 
Omar Shawki och representanterna från 
Muskotgatan var inte sena att haka på. 
De var beredda att starta en grupp och 
kanske även satsa på nattvandringar.
Huschefen på Muskotgatan, Gabor Fejes, 
var också med på träffen.
- Jag ska självklart göra vad jag kan för 
att Muskotgruppen ska komma igång. 
Låt oss träffas tillsammans så löser vi 
det, förklarade Gabor.
Senare har hyresgästerna på Muskot-
gatan haft ett par möten med Gabor och 
diskuterat hur man ska arbeta och vad 
som behövs för att bedriva verksam-
heten

Salviagruppens medlemmar är lätta att känna igen.

- Vi ber om ursäkt för att vi i år kanske 
upplevts som lite tjatiga för att få in så 
många svar som möjligt, säger Anki 
Caspersson som är kommunikatör hos 
Gårdstensbostäder.

Förutom sedvanliga påminnelser från 
företaget Aktiv Bo, som genomför un-
dersökningen på uppdrag av bolaget, har 
personal från Gårdstensbostäder varit 
ute och knackat dörr hos hyresgäster. 
Bland annat har ungdomar, huschefer 
och miljövärdar gjort besök i området. 
Mängder av lappar har också delats ut i 
brevlådorna. 65,1 % av hyresgästerna svarade på 2018 års enkät 

(2017 59,5%).
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Förvandling av Dalen
Det var ett 60 tal hyresgäster som slöt upp på mötet kring Gårdstensdalens föränd-
ringsarbete. Både barn, unga och gamla kom på mötet måndagen den 5 november i 
Idéum i Gårdsten. Här kunde besökarna lämna sina idéer och synpunkter om dalens 
utvecklingsplan som Park och Natur presenterade. Ett stort engagemang och kloka 
synpunkter kom fram. I grundförslaget finns bl.a. ny fotbollsplan, utegym och frukt-
lund.Hyresgästerna kommer få återkoppling på den slutliga planen som kommer att 
presenteras här i Gårdstensbladet. 

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. 
Personalen pratar förutom svenska även 
kurdiska, somaliska, arabiska, persiska, 
spanska och engelska.

Distriktsläkare & BVC
Muskotgatan 10
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

 

 

–

Läs mer på www.fastighetsakademin.se 

Gårdsten Vårdcentral  | Muskotgatan 10 | Tel 031-396 00 60
info@gardstenvardcentral.se | www.gardstenvardcentral.se

Vi vaccinerar mellan 

kl 08–17,  drop in  

Önskar du boka tid ring  

031-396 00 60  

eller boka på  

vår hemsida

Vi vill arbeta för att vara den 
bästa vårdcentralen för dig 
och din familj! Vår ambition 
är att ge god, tillgänglig och 
jämlik vård till alla invånare i 
vårt närområde baserad på 
vetenskap och erfarenhet.

• kronisk hjärtsjukdom
• kronisk lungsjukdom, till exempel  
   kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)  
   och svår astma
• andra tillstånd som leder till  nedsatt   
   lungfunktion eller försämrad hostkraft, 
   till exempel extrem fetma, neuromuskulära  
   sjukdomar och flerfunktionshinder
• kronisk leversvikt eller njursvikt
• diabetes
• tillstånd som innebär kraftigt nedsatt   
  immunförsvar på grund av sjukdom  
  eller behandling

DU HAR STÖRRE RISK ATT BLI 
ALLVARLIGT SJUK OCH BÖR 
VACCINERA DIG OM DU ÄR;
� 65 år och äldre
� Gravid
� Vuxen eller barn över 6 månader  
     med följande sjukdomar eller     
     tillstånd;

Om du vaccinerar dig får immun-
försvaret hjälp att skydda kroppen 
bättre mot viruset.

Smittskydd Västra Götaland

RISKERAR DU ATT BLI ALLVARLIGT SJUK AV INFLUENSA? 
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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 t.o.m februari 2019.

Viktig information: 
I februari 2019 går vårt avtal ut med vår elbilsleverantör, 
Göteborgs Stads Leasing AB. Vi arbetar för att finna en 
lösning för att fortsätta med en elbilspool i Gårdsten. 
Läs mer i artikeln här ovan

Elbilspoolen försvinner
I februari nästa år försvinner möj-
ligheten att hyra elbil av Gårdstens-
bostäder. Anledningen är att Göte-
borgs Stads riktlinjer inte längre 
tillåter elbilspooler som riktar sig 
till privatpersoner.

Gårdstensbostäder har under många år 
erbjudit hyresgästerna att bli medlem-
mar och hyra bil i elbilspoolen. Nu för-
svinner den servicen. I vilket fall under 
en period. 
Dagens upplägg innebär att Gårdstens-
bostäder hyr bilarna av Göteborgs Stads 
Leasing AB som är ett kommunalt in-
ternbolag. Bolaget har till uppgift att 
svara för stadens behov när det gäller 
leasing av fordon.
- Vi får inte längre hyra ut till privatper-
soner. Elbilspoolen i Gårdsten riktar sig 
till privatpersoner och det strider mot 
de ägardirektiv vi fått av staden och mot 
reglerna i lagen om offentlig upphand-

ling, säger Johan Sävhage som är vd för 
Göteborgs Stads Leasing AB.
- Vår uppgift är att erbjuda bilpooler som 
är avsedda för interna verksamheter i 
staden, förklarar han och tillägger att 
stadens inställning är att den typen av 
elbilspool som finns i Gårdsten bör han-
teras av privata aktörer. 

Olyckligt
Anna-Carin Lundblad är uthyrningsan-
svarig på Gårdstensbostäder:

Köp bostadsrätt av Serneke Bostad

via www.sernekebostad.se eller  
Fastighetsbyrån 
www.fastighetsbyran.se.

Här ett par prisexempel: 
Etta, 34 kvm, från 795 000 kronor, må-
nadsavgift 2 717 kr per månad. Kostnad 
för el och vatten tillkommer. 
Trerummare på 71 kvm, från 1 875 000 
kr, månadsavgift 3 965 kr per månad. El 
och vatten tillkommer.
Byggstarten är planerad till våren 2019.

Skissbild över Utsikten och nya Gårdstens Centrum

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

- Vi har en hög efterfrågan på parke-
ringsplatser och det finns ett stort bil-
innehav i området eftersom de allmänna 
kommunikationerna inte är tillräckliga. 
Därför är det olyckligt att elbilspoolen 
läggs ner, säger Anna-Carin Lundblad.
Gårdstensbostäder arbetar för att hitta 
en lösning där man även i fortsättningen 
ska kunna erbjuda en elbilspool i Gård-
sten. 
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Service 365 dagar om året
Tillgänglig 
personal och 
öppettider

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Gårdstens-
bostäders kontor 
Kastanjgården 3
Vxl 031-332 60 00

Öppet:
8.00-16.30
Lunchstängt: 
12-13

Öppet:
8.00-16.30 
Lunchstängt: 
12-13

Öppet:
8.00-15.30 
samt 
16.00-18.30
Lunchstängt: 
12-14

Öppet:
8.00-16.30
Lunchstängt: 
12-13

Öppet:
8.00-12.30

Huscheferna 
Kastanjgården 3 
och Muskotgatan 16

Telefontid: 
10.00-11.00
Besökstid: 
11.00-12.00

Telefontid: 
10.00-11.00
Besökstid: 
11.00-12.00

Telefontid: 
10.00-11.00
Besökstid: 
11.00-12.00 
samt 
16.00-18.30

Telefontid: 
10.00-11.00
Besökstid: 
11.00-12.00

Telefontid: 
10.00-11.00
Besökstid: 
11.00-12.30

Trygghetsgruppen 
031-330 33 12

Telefon och 
rondering: 
15.30-23.00

Telefon och 
rondering: 
15.30-23.00

Telefon och 
rondering: 
15.30-23.00

Telefon och 
rondering: 
15.30-23.00

Telefon och 
rondering: 
12.30-00.30

Telefon och 
rondering: 
15.30-00.30

Telefon och 
rondering: 
15.30-23.00

På övre Kanelgatan har vi just nu några 
mindre kallförråd för uthyrning. De lig-
ger i markplan och hyran är utan vatten 
och värme.

Om du är intresserad och vill ha mer in-
formation, kontakta Sarah på Gårdstens-
bostäder på vardagar telefon: 031-332 60 12. 

Förråd att hyra

Det gäller din hyresinbetalning från mars månad 2019 

Vi byter från Plusgiro till Bankgiro
Från och med den 1/3 2019 byter Gårdstensbostäder från plusgiro till 
bankgiro när du ska betala din hyra. Det nya bankgironumret kommer 
finnas med på den hyresavi du får i februari och som är för mars månads 
hyra.

Tänk på!
Om du lagt upp ett register över betal-
ningsmottagare så måste du ändra till 
vårt bankgironummer 5430-2781 från 
och med inbetalning av mars månads 
hyra.

Keybordkurs/pianokurs med ABF är på 
lördagar kl. 14. 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

Betalar du med autogiro behöver du inte 
göra någonting, pengarna som dras från 
ditt konto kommer automatiskt in på vårt 
bankkonto

Vill du veta mer!
Ring gärna vår hyresavdelning om du har 
några frågor på telefon 031-332 60 00.

Filmvisning

Filmvisning på Fritidsklubben 
Diamanten, varje fredag kl. 14.30.

Kommande filmer:
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
Därefter är det juluppehåll. 
Återkommer januari-februari 2019.

”Lilla snickeriet”
Lindgården 37.
Kontaktperson George 0704-57 89 24
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En inspirationsdag för 
samhällsbyggare
Publiken i ett närmast fullsatt 
Idéum inspirerades av föreläsaren 
Christer Olsson och av ungdomar-
na Ebrahim och Nejra som tagit 
viktiga och utvecklande steg i livet.

Det var fjärde året som Gårdstensbostä-
der den 18 oktober hade bjudit in företag, 
samarbetspartners och föreningar som 
arbetar i Gårdsten och bidrar till sam-
hällsbygget på olika sätt.
Gårdstensbostäders vd Michael Piro-
santo och styrelseordförande Mohamed 
Hama Ali, tillika jurist på Förvaltnings AB 
Framtiden, hyllade de närvarande.
- Ni är samhällsbyggare. Vi hade inte 
klarat det utan att ha er hjälp i ryggen, 
sade Michael Pirosanto och riktade sig 
bland andra till Liselott Bergkvist som 
är regionchef på Peab. Hon har under 21 
år varit med och arbetat för Peab i Gård-
sten.
Den som stod för inspirationen på för-
middagen var Christer Olsson, känd för 
sin unika förmåga att förstå det vardagli-
ga samspelet mellan människor.
- Vi har så mycket i oss men krånglar 
till det här i livet, förklarade Christer 
Olsson och konstaterade att det är till-
sammans med andra människor som 
vi kan förändra världen. Ensam är inte 
stark.
- Vi har gått vilse och tappat idén om li-
vet som tillsammans-projekt. Människor 
är gjorda för att vara tillsammans. Att 
tillföra flocken värden, det är vi bra på. 
Det är alltid den som ger som mår bäst, 
sade Christer Olsson.

Gårdstensbostäders projektle-
dare
Projektledare Salma Nazzal intervjua-
de sedan två ungdomar på scenen. Eb-
rahim Mohseni, 24 år, berättade om hur 
han under sex månader promenerat från 
Afghanistan till Sverige och hamnade i 
Jokkmokk innan han kom till Gårdsten. 
Här fick han sommarjobb hos Gård-
stensbostäder, sedan möjlighet till prak-
tik hos Peab när företaget byggde hus i 
området. Det ledde till anställning under 
ett år och nu har Ebrahim fast jobb hos 
Peab. Hans dröm är att bli arbetsledare.
Nejra Cano, 18 år, kom från Bosnien till 

Sverige för sju år sedan. Hon fick också 
sommarjobb hos Gårdstensbostäder och 
lärde sig mycket hur det är att jobba i 
grupp. Hon fick sedan möjlighet att vara 
arbetsledare för andra sommarjobbare. 

Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto, Framtidens vice ordförande Kjell Björkqvist (L), föreläsaren 
Christer Olsson och Gårdstensbostäders styrelseordförande Mohamed Hama Ali.

Nu går Nejra på Polhemsgymnasiet och 
satsar på att bli apotekare.
Salma Nazzal berättade att Gårdstens-
bostäder varit med och bidragit till över 
3 000 nya arbetstillfällen.

Gårdstensbostäders projektledare Salma Nazzal intervjuade ungdomarna Nejra Cano och Ebrahim Mohseni.
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Träna varje vecka i

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 

5/12 Samtal om mat, planering och inköp. 

17.00 – 18.15 Träningsträffen Hälsostugan Varierad gruppträning med fokus på styrka med 
kroppen. 

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.

Gårdsten.se



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

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 finns 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 med GAIS är det på tis-
dagar och torsdagar. Nu är det inomhus-
träning i Gårdstensskolans 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
24. Kungälvs Rörläggeri AB
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Gårdstens öppna mötesplats, Muskotgatan 5 

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 tillsammans

Torsdagar: 
9.00-12.00 samt 13.00-15.00 

Utbildningar/kurser

Fredagar: 
9.00-12.00 – Småbarnsöppet, 0-2 år 

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

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

Öppna förskolan, Muskotgatan 47 
AKTIVITETER

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

Vi söker frivilliga för Språkcafét 
för vuxna
Det krävs ingen särskild pedagogisk 
utbildning utan endast intresse av att 
hjälpa vuxna att öva sin svenska.
Du bör kunna engagera dig 1-4 gånger 
i månaden.

Tider: tisdagar kl 13:30-15:30
Var: Muskotgatan 5
Intresseanmälan till: 
Gullbritt Vinqvist:
070-406 81 05 gullran@hotmail.com 

 

Välkommen 
på Julfest...

den 11 december på Öppna mötes-
platsen i Gårdsten, Muskotgatan 5. 
Vi avslutar höstterminen med en 
julfest på språkcafét 13.30-15.30. 
Alla kan ta med sig något litet att 
bjuda på (knytkalas).

Välkomna på  
Trygghetsvandring
Tid: Onsdag 28/11 2018, samling 
med fika kl. 17.30 i lokalen, därefter 
promenad runt i Gårdsten
Plats: Seniorlokalen, Muskotgatan 10
Trygghetsvandringen görs i samarbete 
med Polisen, Park och Natur, Fritids-
gården, Fältargruppen i Angered, Bevak-
ningsföretag, Grannsamverkan och fram-
för allt hyresgäster.

Välkomna önskar 
Gårdstensbostäders Trygghetsgrupp
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Kom igång-gympa för kvinnor 

Tid & plats: Onsdagar kl. 14-15 i 
Timjansgården. 
Vårterminen 2019 startar vecka 5 
(30/1) och håller på till vecka 22, 
uppehåll vecka 16.

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 finns 
alltid. 

För tillgång till syrummet 
Kontakta Barbara på måndagar.

Välkomna önskar
AKTIVITETSGRUPPEN:
Allan, Barbara, Karl-Gunnar, 
Johan, Anita J, Laila, 
Iranska seniorföreningen & 
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. 16-18.45

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

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

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 
finns 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. Trafikeras 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 finns på www.goteborg.se/
angeredarena 

Fixarservice Angered 
För dig över 67 år 031-365 22 00
epost: fixare@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 taxifickan
• Salviagatan 31-35, vid taxifickan
www.humanbridge.se

Tv, bredband, telefoni
Beställ på 
www.framtidensbredband.se
Frågor om specifika 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
Bilpoolssupport på kvällar, helger 
och röda dagar 031-707 14 67. 
Bilbokning: gsl.2ma.se. 

Nyttiga kontakter




