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Gårdstensbostäder planerar
bygga Generationsboende
Under flera år har bolaget arbetat 
för att kunna bygga ett genera-
tionsboende i Gårdsten. Ett boende 
där flera generationer kan bo ihop. 
Idéen kommer från en irakisk arki-
tektstudent från Chalmers som he-
ter Behnam Sharo. Idéen från 2007 
har sedan bearbetats och utveck-
lats med hjälp av arkitekt Nisse 
Hassellöf på arkitektkontoret QPG.

- Detaljplanen beställde Gårdstensbo-
städer 2015 då styrelsen tog beslut om 
att gå vidare med planeringen. Nu har 
vi kommit längre i processen och den 7 
december kommer samrådshandling-
arna att ställas ut i Gårdstens Centrum, 
i utställningslokalen, säger Nisse. Då får 
Gårdstensborna möjlighet att tycka till 
om planerna och lämna synpunkter till 
Stadsbyggnadskontoret och oss fram till 
januari.
- Placeringen av husen kommer att 
vara öster om Kaneltorget, en bit ner mot 
Dalen. Vi ser att det kan skapa tryggare 
miljöer att ha ”ögon” även närmare park-
området och att det också binder ihop 
västra och östra Gårdsten, säger Michael 
Pirosanto, VD på Gårdstensbostäder.
- Vi har nu också funderat på hur uthyr-
ningen och hyresavtalen ska se ut för det-
ta boende. För tanken är ju att exempelvis 
en barnfamilj ska kunna ha en mor- eller 
farförälder i angränsande lägenhet i hu-
set, säger Anna-Carin som är uthyrnings-
ansvarig på Gårdstensbostäder. Vi har 
också varit i Stockholm och presenterat 
idéen för några riksdagsmän och det har 

mottagits mycket positivt vad gäller 
nytänkande med nya typer av bostäder.
 De två husen som planeras byg-
gas kommer ha ca 50 lägenheter. I 
samma detaljplan finns även pla-
cering av Gårdstens Gästgiveri med 
som planeras vid Fritidsklubben 
Diamanten i Dalen. Gästgiveriet är 
ett samarbetsprojekt om att flyt-
ta Gårdstens gamla stamfastighet 
vid E45. Mer information kan du få 
om du besöker utställningslokalen i 
Gårdstens Centrum på onsdagar kl. 
16.30-18. Tid för samrådshandling-
ar kommer preliminärt ske från 7 
december 2016.

Välkomna till utställningslokalen och ge dina synpunkter på planen om Generationsboende i västra Gårdsten. Start 7/12
När: varje onsdag kl. 16.30-18.00  Utökade öppettider sker för samråd, se www.gardstensbostader.se      
Var: utställningslokalen i Gårdstens Centrum   •  Vi bjuder på kaffe
Följ Gårdstensbostäder på facebook: www.facebook.com/gardstensbostader

Samråd - Generationsboende i Gårdsten

Bild: QPG arkitekter
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Det var dagen när företag och för-
eningar som på olika sätt bidrar 
till samhällsbygget Gårdsten stod 
i centrum. Text:	Kenth	Lärk

-	Många	av	er	här	i	rummet	är	delaktiga	i	
det	positiva	som	sker	i	Gårdsten,	förkla-
rade	Mariette	Hilmersson,	vd	för	Framti-
den-koncernen,	när	hon	den	20	oktober	
hälsade	ett	hundratal	deltagare	välkom-
na	till	träffen	i	Idéum.
	 Gårdstensbostäder	 brukar	 varje	 år	
anordna	 en	 sådan	 träff	 där	 deltagarna	
kan	 utbyta	 erfarenheter	 och	 samtidigt	
få	 information	om	utvecklingen	 i	 stads-
delen.	Och	inspireras.	Det	var	professio-
nella	äventyraren	Renata	Chlumska	som	
stod	för	inspirationen	på	förmiddagen.
	 Hon	 har	 under	 20	 år	 genomfört	 till	
synes	 omöjliga	 utmaningar.	 Renata	 Ch-
lumska	 blev	 1999	 den	 första	 svenska	
kvinnan	 som	 nådde	 toppen	 på	 Mount	
Everest.
	 -	I	mina	utmaningar	handskas	jag	med	
samma	pusselbitar	som	måste	funka	för	
er	också.	Att	brinna	för	det	man	gör	och	
ha	med	sig	hjärtat	för	det	man	gör.	Det	är	
inte	 benmusklerna	 som	 avgör	 om	 man	
lyckas.	 Det	 är	 den	 mentala	 biten,	 sade	
Renata	Chlumska	under	sin	föreläsning.

Skapa arbeten
Gårdstensbostäders	 projektledare	 Sal-
ma	Nazzal	berättade	om	några	av	ung-
domssatsningarna	i	stadsdelen.
	 -	Vi	ska	inte	bara	utveckla	byggnader.	
Det	är	när	människor	blir	delaktiga	som	
vi	 kan	 utveckla	 hela	 Gårdsten.	 Därför	
vänder	 vi	 oss	 till	 våra	 hyresgäster	 och	
frågar,	 vad	 vill	 ni?,	 vilka	 behov	 finns?,	
sade	Salma	Nazzal.
	 Att	erbjuda	utbildningar	och	skapa	jobb	
för	ungdomar	har	blivit	två	huvudfrågor.
	 -	Vem	tar	hand	om	de	ungdomar	som	

är	utanför	systemet?	Vi	erbjuder	utbild-
ningar	där	man	kan	komplettera	sina	be-
tyg	för	att	gå	vidare	till	gymnasiet.	Och	vi	
ställer	krav	på	alla	företag	som	får	jobb	
här	i	Gårdsten	att	dom	ska	anställa	ung-
domar.	Då	pratar	vi	om	riktiga	jobb,	för-
klarade	Salma.
	 -	Tack	vare	er	samverkan	som	är	här	
idag	 har	 vi	 kunnat	 göra	 väldigt	 mycket	
positivt	i	Gårdsten,	sade	hon.

Företag stödjer
Exempel	på	andra	ungdomsaktiviteter	är	
Läxhjälpen,	fotbollsskola	och	seglarsko-
la.	 Två	 företag	 som	 är	 med	 och	 stödjer	
verksamheter	är	Stena	Stål	och	Liljewall	
Arkitekter.
	 -	 Man	 har	 lyckats	 skapa	 en	 positiv	
spiral	 i	 Gårdsten	 som	 jag	 tycker	 är	 be-
undransvärd	och	det	vill	vi	stödja.	Vi	har	
ställt	oss	frågan	hur	vi	kan	hjälpa	till	att	
arbeta	 med	 ungdomar,	 säger	 Henrik	
Forsmark	som	är	vd	på	Stena	Stål.
	 Stena	var	tidigare	huvudsponsor	för	seg-
lingstävlingen	Match	Cup	Sweden	på	Mar-
strand.	 Man	 gav	 då	 ungdomar	 i	 Gårdsten,	
som	 gått	 seglarskolan,	 möjlighet	 att	 få	 en	
heldag	på	Marstrand	och	träffa	seglarproffs.	
	 -	Nu	diskuterar	vi	som	bäst	med	Gård-
stensbostäder	vad	vi	kan	hjälpa	till	med	
framöver	när	det	gäller	ungdomar,	säger	
Henrik	Forsmark.

Läxhjälpen
Liljewall	 Arkitekters	 engagemang	 i	
Gårdsten	började	redan	1997.
	 -	Sedan	dess	har	vi	hjälpt	till	med	den	
hållbara	 utvecklingen	 i	 området,	 säger	
projektledaren	och	en	av	ägarna	 i	bola-
get,	 Lennart	 Karlsson.	 Det	 gäller	 såväl	
rollen	 som	 arkitekter	 som	 sponsor	 av	
ungdomsaktiviteter.
	 Liljewall	Arkitekter	bidrar	ekonomiskt	
till	Läxhjälpen	där	elever	i	årskurs	8	och	

9	på	Gårdstensskolan	får	hjälp	med	läx-
orna	av	högskolestuderande.
	 -	 Det	 känns	 väldigt	 roligt	 att	 kunna	
göra	det.	Gårdstensbostäder	har	lagt	ner	
så	mycket	engagemang	och	hårt	arbete.	
Dom	har	redan	gjort	mycket	av	det	som	
andra	nu	 försöker	genomföra,	 förklarar	
Lennart	Karlsson.

De bidrar till samhällsbygget

Henrik	Forsmark,	vd	för	
Stena	Stål,	är	imponerad	
av	det	som	händer	i	
Gårdsten.

Alla	får	plats	i	GAIS,	så	
har	det	alltid	varit	säger	
Rolf	Lemke.	Klubben	
bedriver	fotbollsaktivite-
ter	i	Gårdsten.

Liljewall	Arkitekters	projektledare	Lennart	Karls-
son	har	varit	med	sedan	starten	1997.

Äventyraren	Renata	Chlumska	höll	en	inspirerande	
föreläsning	för	Gårdstensbostäders	vd	Michael	
Pirosanto	och	ett	hundratal	deltagare.

Serneke 
samtalar med 
Gårdstensborna
Under	 kvällen	 den	 28	 september	 bjöds	
Gårdstensborna	 in	 till	att	samtala	kring	
planerade	 nya	 bostäder	 vid	 Gårdstens	
Centrum.	 Intensiva	 samtal	 fördes	 i	 ut-
ställningslokalen.	 Serneke	 och	 arkitek-
terna	fortsätter	nu	bearbeta	sina	förslag	
utifrån	synpunkter	som	kom	fram	under	
kvällen.

Solhuskafé
Varmt	välkomna	till	
Ekgården	39.	
Öppet: Söndagar	
kl.	15-17

”Lilla snickeriet”
Lindgården 37.
Kontaktperson George 0704-57 89 24
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Det är mer än 40 år sedan som 
byggkranar stod på rad i Gårdsten. 
Men nu händer det.

Egnahemsbolaget tog den 20 oktober 
första spadtaget för brf Kryddhyllan som 
kommer att bestå av cirka 30 radhus 
med bostadsrätt.
- Att ta första spadtaget är något av det 
roligaste man kan göra i mitt jobb, kon-
staterade fastighetsnämndens ordföran-
de Jahja Zeqiraj (s).

 Det kommer att bli ännu roligare i 
Gårdsten framöver. Förutom Egnahems-
bolaget satsar Robert Dicksons Stiftelse, 
Riksbyggen, Myresjöhus, Botrygg och 
Serneke på att bygga bostäder i Gård-
sten. Serneke utvecklar även ett stort 
markområde för hotell, kontor, verk-
samheter, vård och restaurang.

Samarbete
En vision om att bygga 1 000 bostäder på 
tio år har tagits fram i samarbete mellan 
Fastighetskontoret, QPG arkitekter, SDF 
Angered och Gårdstensbostäder.
 - Vi har gått från ord till handling för 
att Göteborg ska bli mer jämställt. Det 
gör vi bland annat genom byggnation och 
genom att designa om den kommunala 
servicen, säger Jahja Zeqirai.
 Han framhåller att skapandet av fler 
bostäder också innebär ökad trygghet 
genom att fler människor rör sig i områ-
dena, och tar sammanlänkning av Gård-
sten med Lövgärdet som ett exempel.
 - Vi går från satellitstad till att det blir 
en tät och trygg stadsdel. Framtidenkon-
cernen och Gårdstensbostäder jobbar en-
träget med dessa frågor och tar det ansvar 
som allmännyttan ska ta, förklarar han.

Står på kö
Gårdsten är ett så kallat miljonprogram-
sområde som byggdes 1969-1972.
 - Det har alltså inte byggts här på över 

40 år. Nu står byggföretagen på kö för att 
få komma hit, säger Gårdstensbostäders 
vd Michael Pirosanto.
 I Gårdstensbostäders begynnelse 
fanns det närmare 1 000 tomma lä-
genheter i stadsdelen. Idag är den siff-
ran noll och efterfrågan på bostäder är 
mycket stor. Text: Kenth Lärk

Luciafirande 
i Gårdstens 

Centrum tisdag 
13/12 kl.12.30

Gårdstensskolans lussetåg 
kommer på besök. Det bjuds 

på glögg och fika.

Mamas Retro har öppnat second-
handbutik i Gårdstens centrum.
- Vi har fått en jättebra start, säger 
Randi Myhre.

Gårdstensbladet besöker butiken ett par 
dagar efter öppnandet den 1 november 
och kan konstatera att det finns gott om 
kunder i lokalen.
 - Läget passar oss perfekt. Här är 
mycket folk i rörelse. Det slumpade sig 
så att lokalen var tom och då föreslog 
Gårdstensbostäder att vi skulle komma 
hit, förklarar Randi Myhre.
 I secondhandbutiken säljer man barn-
kläder, mammakläder, leksaker och 
barnartiklar. Mamas Retro är ett socialt 
företag vilket innebär att man erbjuder 
arbetsträning och rehabilitering till kvin-
nor som stått utanför arbetsmarknaden 
en längre tid.
 - Allt hänger på att snälla människor 
skänker barnkläder och mammakläder 

till oss, säger Randi Myhre. Mamas Re-
tro tvättar och stryker alla kläder innan 
försäljning. Vissa kläder sys om och blir 
då en del av butikens egen kollektion.
 Företaget har sedan fem år tillbaka en 
butik på Tredje Långgatan. Man har ock-
så en lokal på Kaneltorget, där de starta-
de i Gårdsten, och den ska nu användas 
som syateljé och verkstad. Försäljning-
en koncentreras till butiken i Gårdstens 
centrum.
 Mamas Retro har sex anställda i 
Gårdsten. Fyra av dem är kvinnor som 
först arbetstränat och därefter fått an-
ställning. Text och foto: Kenth Lärk

Rivstart för Mamas Retro

Nu byggs det för fullt 

Fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj, 
Egnahemsbolagets styrelseordförande Roger Höög 
och Egnahemsbolagets projektledare Annika Carls-
son tar första spadtaget för de 30 nya radhusen på 
Kryddhyllan i Gårdsten. Foto: Tommy Holl

2015 års luciatåg från Gårdstensskolan.

Louise Wädel, Shahnaz Mofid och Randi Myhre i 
den nyöppnade secondhandbutiken i Gårdstens 
Centrum.

Mamas Retro Gårdsten
Skänk barnkläder, mammakläder eller 
barnartiklar till Mamas Retro.

Kontakta: 
Randi 0760-500 342 eller 
Carina 0760-500 484.
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Du som inte har betalat din hyra i tid har 
fått påminnelse och inkassokrav från 
Gårdstensbostäder. Nu ändras rutinerna 
för detta och kravhanteringen överlåts 
till Intrum Justitia. 
 Från den 1 januari kommer du som 
inte betalat din hyra i tid att få ett in-

kassokrav runt den 10:e i månaden. Det 
kommer inte att skickas ut någon påmin-
nelse längre.
 Om du har frågor runt din obetalda 
hyra skall du vända dig till Intrum Jus-
titia och inte till Gårdstensbostäder efter 
den 1 januari.

Den 1/1 2017 ändrar Gårdstens-
bostäder sina kravrutiner

Ta hand om din 
katt i området
Många katter springer lösa i Gårdsten 
och när de tas om hand vet man inte vem 
ägaren är. Ett tips är att både kastrera 
sin katt och att chip-märka dem så är 
det lättare att hitta ägaren. Gå med i 
facebook-gruppen Gårdstenskatterna.
Så kanske du både hittar din katt och kan 
anmäla en som du hittar.

Kontakta Gårdstensbostäder om du vill 
bli medlem och hyra bil i elbilspoolen.
Välkommen till Kastanjgården 3 
måndag-torsdag kl. 8-16.30.
Onsdagar även kl. 16-18.30 och 
fredagar kl. 8-12.30. 
Telefon: 031-332 60 00.
Länk för anmälan, prislista och infor-
mation finns på 
www.gardstensbostader.se

Svar gällande upprop för buss 173
Tack för att ni kontaktade oss på Västtrafik. Vi har 
den 8 juni mottagit er skrivelse med begäran om att 
buss 173 skall utökas till att gå hela dagen, senare 
på kvällen samt under helgerna. Som bilaga till skri-
velsen har vi mottagit hela 1063 namnunderskrifter. 
Några utökningar av utbudet för linje 173 ryms inte 
inom ramen för trafikplan 2017. Vi tar dock med oss 
era önskemål in i arbetet med trafikplan 2018. Med 
vänlig hälsning Conny Aidanpää, Affärskoordinator 
Buss Stad, Västtrafik.

Hyr elbil genom 
Gårdstensbostäder 

Filmvisning på Fritidsklubben 
Diamanten. Välkomna på fredagar 
kl. 14.30.

Höstens filmer:
25/11: Eddie the Eagle
2/12: Ratchet & Clank
9/12: The Huntsman: Winters War
16/12: The Angry Birds Movie
Därefter blir det juluppehåll och film-
visningen startar igen fredagen den 3:e 
februari 2017.

Filmvisning

Aktivitetsschema TräningsTräffen 2016 
Tisdagar: Gymmet öppet för egen träning kl.15.30 – 17.00
Onsdagar: Aktiviteter tillsammans med GöteborgsVarvet kl.17.30 – 19.00.  
Vi samlas i gymmet nedanför IDÉUM på Kanelgatan 1 i Gårdsten. 

TräningsTräffen

Kontaktpersoner:
Johanna Froode johanna.froode@goteborgsvarvet.se 
0707-90 46 14 eller Salma Nazzal 
salma.nazzal@gardstensbostader.se 031-332 60 07.

Aktiviteterna är preliminära och ändringar kan inträffa. Aktiviteterna är gratis, alla 
kan vara med och ingen föranmälan krävs.

DATUM AKTIVITET

23/11 Träning Sjukgymnastik och frågestund, sjukgymnast Eric 
Senorski

30/11 Hälsoevent 
IDÉUM

Hälsoevent med föreläsningar och workshops
gästföreläsare dietist Maria Magnusson, Angered 
Närsjukhus

7/12 Träning Styrka och motion

14/12 Avslutning Julavslutning TräningsTräffen

Är du hyresgäst hos Gårdstensbostäder 
kan du hyra lokal i området:

Timjansgården, norra Gårdsten
Lokalen är för max 50 personer. I hyran 
ingår bord och stolar, ett enklare kök för 
varmhållning och kaffebryggare. 

Hyran är 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 
kontakta: 
Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 
telefon 031-332 60 00 på vardagar.

Hyr lokal för fester och andra arrangemang
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Kom igång-gympa för kvinnor

Tid & plats: onsdagar kl 14-15 i 
Timjansgården. Veckorna 35-49 (ej 
vecka 44, höstlovet)

www.goteborg.se/halsoteketangered

Avoinna / Öppet:
päivittäin/varje dag
ma/må-tis/ti kl 9-15 pe/fre 9.13
Lounas/lunch tis/ti ja/och tor/to.
klo/kl 12-14. Hinta/pris 40:-/50:-
Sotalapset/krigsbarn tiistaisin/tisdagar
parittomilla viikoilla/ojämna veckor.
Jalkahoito/fotvård, soita ja tilaa aika
ring o boka tid 0708 936325, Kaija.
Puh/tel 031 330 98 55
E-posti/e-mail finskaaftonstjarna2@tele2.se 
Kotisivu/hemsida www.peppargatan41.se
Tervetuloa/Välkomna!

Onsdagar:
Gårdstens Centrum kl. 17.30-18.25 

Mer information hittar ni på: 
www.goteborg.se 

Gratisgympa med 

Hälsoteket
Finska Aftonstjärnan

Ilta Tähti   
Missa inte

Bokbussen!

Tillgång till tidningar, spel 
och trevligt sällskap finns 
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, 
Hellny, Laila, Iranska senior- 
föreningen & Svenska Kyrkan

Bra att veta 
om Senior-
lokalen!MÅNDAGAR: Öppet kl. 10-17.30

TISDAGAR: ÖPPET KL. 10-18.45

ONSDAG: ÖPPET KL. 10-12, 14-16

TORSDAGAR: Öppet kl. 14-18.45

FREDAGAR: Öppet kl. 10-14

SÖNDAGAR: Öppet kl. 15-17

Iranska Senior-
föreningen  håller 
öppet kl. 10-12

Sittgympa med Allan 
kl. 10-11

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

Kafé med Anita J och hembakat för alla 55+ i Gårdsten 15 kr/person  
kl. 15-17 
Välkomna!

Lär dig 
Spanska
kl. 12-14 

Spela biljard & pingis
kl. 16-18.45

Spela boul kl. 14-16

Spela biljard & pingis
kl. 16-18.45

Spel- och 
trivselkväll 
kl. 14.30-17.30

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

Introduktion och hjälp 
med dator/surfplatta/
smartphones och hus-
hållsbudget 
kl. 13.30-16.30
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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
Robin  031-332 60 53 
Zarif  031-332 60 52  
Östra:
Hans  031-332 60 71
Gabor  031-332 60 70
Bashkim  031-332 60 63
Selma   031-332 60 73 
Norra:
Berndt  031-332 60 67 
Christer  031-332 60 73

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 Saffransga-
tan). 
 
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. 12-13. 
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 Fax: 031-332 60 01 
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 NOMOR 
0771-122 300 
epost: teamvast@nomor.se 

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 hjälper dig att få 
svar på dina frågor. 
Angered centrum, tfn 031-365 17 20 
Hammarkullen, tfn 031- 365 29 00 
E-post: medborgarkontoret@ange-
red.goteborg.se   
www.goteborg.se/angeredsmedbor-
garkontor   

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
Thomas Giagmouridis 0707-48 79 25 
och Ida Månqvist 0739-46 16 59 från 
Kryddhyllan
Vill du bli kontaktombud, kontakta 
Jan Karlsson.

Hyresgästföreningen 
Västra Gårdsten 
Telefon: 0725-54 54 11
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
Bilpoolssupporten:
Helgfria vardagar 7-17: Gatubolagets 
Servicecenter 031-368 49 00. 
Övrig tid: Journummer 0771-27 37 00. 
Bilbokning: Gatubolaget.2ma.se

Nyttiga kontakter




