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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!
Stängt 27/12 och 2/1

God Jul och Gott Nytt 2019
önskar Gårdstensbostäder

Att det byggs för fullt i Gårdsten är 
bra. Att det byggs rätt bostäder är 
ännu bättre.

- Det är inte rimligt att människor ska 
behöva fl ytta från Gårdsten för att 
man vill ha en bostadsrätt eller villa, 
säger kommunens fastighetsdirek-
tör Martin Öbo.

Göteborg växer samtidigt som det sak-
nas bostäder. Fram till år 2035 växer sta-
den med närmare 150 000 nya invånare. 
För att klara det krävs 70 000 - 80 000 
nya bostäder.
- Vi står inför ett språng som Göteborg 

inte sett maken till sedan 1960-talet. 
Det handlar om en jättestor utma-
ning, förklarar Martin Öbo.

Staden saknar idag cirka 20 000 bostä-
der, men det byggs också en hel del. Den 
pågående byggnationen, alltså bostäder 
som det spikas på just nu, är cirka 7 700 
och det är nästan dubbelt så många som 
för ett år sedan.
Göteborg är för närvarande den enda 
storstad som står emot en vikande 
byggkonjunktur och man bedömer att 
det fi nns goda förutsättningar att hålla 
byggtakten på en hög nivå.

Motverka segregation
En annan stor utmaning är att motverka 
ökad segregation, att inte staden glider 

isär. Ju mer jämlik stad desto bättre. Där 
kommer också bostadsbyggandet in i 
bilden.
- Vi vill ge människor möjlighet att 

göra boendekarriär i det egna områ-
det där man har sitt sociala nätverk. 
Därför behöver bostadsbyggandet 
inriktas på olika boendeformer, sä-
ger Martin Öbo.

I Gårdsten fi nns det cirka 3 500 bostäder 
idag och det är hyresrätterna som do-
minerar stort. Men en rad nya bostads-
projekt är på gång. De fl esta är bostads-
rätter. Målet är 1 500 nya bostäder till 
år 2025. Ökat bostadsbyggande skapar 
också underlag för utbyggd service och 
handel.
- Det är jätteroligt att så många vill 

bygga i Gårdsten och att vi får in 
fl er bostadsrätter och äganderät-
ter. Blandstad inbegriper också livet 
mellan husen. Att man skapar soci-
ala mötesplatser i hemområdet och 
att det fi nns arbetsplatser i närhe-
ten, säger Martin Öbo.

Låna pengar
Många bolag är intresserade av att bygga 
bostäder på kommunal mark i Gårdsten 
men det fi nns ett bekymmer. Bankernas 
fi nansieringskrav gentemot bostadskö-
parna har förändrats. Detta gäller inte 
bara i Gårdsten.

Det fi nns ett stort intresse att bygga på kommunal 
mark i Gårdsten, säger fastighetsdirektör Martin Öbo.

- Boende har svårt att få lån. Det har 
blivit betydligt tuffare att få låna un-
der det senaste halvåret, förklarar 
Martin Öbo.

Göteborgs Stad har därför tagit initiativet 
att bjuda in ledningen för de stora ban-
kerna till Göteborg för att diskutera den 
rådande situationen.

Även i år får alla våra hyresgäster en julgåva i 
form av en kalender. Årets kalender handlar om 
goda granntips och med tre utmaningar varje må-
nad. Högtidsdagarna är utvalda i samarbete med 
Mångkulturellt centrum

Även i år får alla våra hyresgäster en julgåva i 
form av en kalender. Årets kalender handlar om 
Även i år får alla våra hyresgäster en julgåva i 
form av en kalender. Årets kalender handlar om 
Även i år får alla våra hyresgäster en julgåva i 

nad. Högtidsdagarna är utvalda i samarbete med 

Folk ska inte behöva flytta
för att köpa en bostadsrätt
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Stadens ägarbolag på besök

Gårdsten får konstverk som
håller världsklass

Angereds kulturpris till Dan Greider

Gårdstensbostäder tar emot in-
tresserade besökare från när och 
fjärran. Nyligen kom ledningen för 
Göteborgs Stadshus till Gårdsten.

Göteborgs Stadshus svarar för ägarstyr-
ningen av samtligs kommunala bolag i 
Göteborgs Stad. Tillsammans ska man 
medverka till utvecklingen av ett hållbart 
göteborgssamhälle.

Det är frågor som Gårdstensbostäder 
arbetat med under många år och Ste-
fan Söderlund, som är vd för Göteborgs 
Stadshus, berättade att det är viktigt för 
medarbetarna att få veta mer om utveck-
lingen i Gårdsten.
 På förmiddagen hade man först 
ett ledningsmöte och därefter gjordes 
ett besök i utställningslokalen i Gård-
stens Centrum. Efter lunch höll Michael 

Ledningen för Göteborgs Stadshus gjorde ett besök i utställningslokalen.Stefan Söderlund är vd för Göteborgs Stadshus.

Pirosanto en presentation om Gård-
stensbostäders arbete. Förhoppningen 
är att man ska tas bort från polisens lista 
över särskilt utsatta områden.
- Vi ser verkligen fram emot att Gård-

sten plockas bort från listan, sade vd 
Stefan Söderlund.

Totalt är det omkring 6 500 personer som 
arbetar i Göteborgs Stads olika bolag.

Den 15 november delades Ange-
reds kulturpris ut på Kulturhuset 
Blå Stället.

En av vinnarna var Dan Greider, musiker, 
poet och bildmakare boende i Gårdsten. 
Motiveringen löd: 

”Dan Greider belönas för att han ge-
nom sitt konstnärskap ihärdigt för-
medlar positiva bilder av Angered 
som ofta glöms bort. Hans outtömli-
ga skapandekraft, ständigt fl ödande 
fantasi och förmåga till nyskapande 
imponerar.”

Botrygg

Serneke

Egnahemsbolaget

Framtiden 
Byggutveckling

Peab

FB Bostad

Egnahemsbolaget
Robert Dicksons 
Stiftelse

Obos/Myresjöhus

Riksbyggen
Riksbyggen Framtiden 

Byggutveckling

Dan Greider fi ck Angereds kulturpris 2018. Foto: 
Amanda Greider.

På frågan om vad han ska göra för peng-
arna, svarar han, att det kan bli en stu-
dioinspelning för vidare lansering och för 
att nå en större publik.

Angereds kulturpris delas årligen ut av 
SDN Angered och prissumman är 25 000 
kronor. Den andra pristagaren var Sagal 
Hussein, boxare och medverkande i fi l-
men Europas Brasilia.

Människor kommer resa långväga 
för att titta på det. Så ser visionen 
ut när Gårdsten ska få ett konst-
verk i världsklass. Projektet ingår 
i satsningen Rain Gothenburg - att 
göra Göteborg till en internationell 
förebild som regnstad.

- Konstinstallationen kommer att pla-
ceras på det nya torget i Gårdstens 
Centrum. Vi vet ännu inte vilken 
konstnär som får uppdraget men det 
blir någon som är mycket känd på 
internationell nivå, säger Göteborg 
Stads Jens Thoms Ivarsson på för-
valtningen Kretslopp och Vatten.

Jens Thoms Ivarsson är kreatören och 
industridesignern som varit konstnärlig 
ledare på Ishotellet i Jukkasjärvi under 
många år men som nu anställts av Gö-
teborgs Stad.
 Han leder processen med Rain Go-
thenburg som är en satsning inför sta-
dens 400-årsjubileum år 2021. Målet är 
att stärka bilden av Göteborg som den 
kreativa staden kopplat till regn. Förhopp-
ningen är att göteborgarna med stolthet 
ska visa upp staden när det regnar.
 Det kommer att bli en rad projekt och 
installationer som löser skyfalls- och 
dagvattenproblematiken på ett innova-
tivt sätt. Det regnar i snitt var tredje dag 
i Göteborg och med klimatförändringen 
kommer skyfallen att öka.

Fram till 2021 ska staden bygga två kre-
ativa dagvattenlösningar på världsnivå 
som kombineras med konstnärliga ut-
tryck. Det ena vid Viktor Rydbergsgatan 
i Lorensberg och det andra i Gårdstens 
Centrum. Efter 2021 fortsätter Rain Go-
thenburg bidra till att skapa en kreativ, 
hållbar och attraktiv stad.

Utanför centrum
En utgångspunkt i jubileumssatsningen 
är att inte bara fokusera på de centrala 
delarna av Göteborg.

- Jag tycker det är fantastiskt roligt att 
detta konstverk hamnar i Gårdsten. 
Det fi nns en stor dynamik och kraft 
i det utvecklingsarbete sker där, sä-
ger Jens Thoms Ivarsson.

Målet är att via konstverket skapa en att-
raktiv plats som leder till att människor 
tänker ”Vi måste åka till Gårdsten och 
titta på det nya fantastiska konstverket.”
Men allra först ska det ske en dialog med 
Gårdstensborna. Det kommer att bli en 
rad möten och informationsträffar fram-
över.

Jens Thoms Ivarsson leder processen med Rain Gothenburg. Foto: Asaf Kliger. 

GÅRDSTENS VISION 2025
– 1 500 NYA BOSTÄDER – NIO BYGGARE

Flygfoto till artikeln på omslaget
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Stort forskningsprogram om 
kommunala bostadsföretag
Hur ska de kommunala bostadsfö-
retagen bli ännu bättre på att göra 
nytta för sina hyresgäster och äga-
re? Det är temat för ett stort forsk-
ningsprogram där startkonferen-
sen ägde rum i Gårdsten.

Det offi ciella namnet är ”Nyttan med 
allmännyttan i praktiken” och bakom 
satsningen står Malmö Universitet, För-
valtnings AB Framtiden där Gårdstens-
bostäder ingår samt MKB som är det 
kommunala bostadsbolaget i Malmö.
 Den 12 november var drygt 150 del-
tagare samlade i Idéum för att få infor-
mation om hur forskningsprogrammet 
ska bedrivas. Man kommer att studera 
allmännyttans strategier för att skapa 
mer jämlika levnadsvillkor och tillväxt i 
Göteborg och Malmö.
- Allmännyttan ska ha rollen att gå 

före, annars har den inget existens-
berättigande, sade Tapio Salonen 
som är professor i socialt arbete vid 
Malmö Universitet.

Gårdstensbladet fi ck en pratstund med 
Tapio Salonen. Han berättade att boen-
deinfl ytande kommer vara en viktig frå-
ga som ska studeras närmare. Man ska 
belysa på vilket sätt det går att skapa ett 
fördjupat boendeinfl ytande i praktiken. 
Då är det viktigt att titta på de exempel 
som fi nns i landet.
- Det fi nns väldigt få exempel, men i 

Gårdsten har man arbetat med detta 
i många år, sade Tapio Salonen.

Gårdstensbostäder har ända sedan star-
ten satsat på att de boende ska vara 
delaktiga i områdets utveckling. Bolags-
styrelsens sammansättning, där hyres-
gästerna är i majoritet, är ett unikt ex-
empel.
- Spelar det någon roll för utveckling-

en om boende har representanter i 
ett bolags styrelse? Det ska vi bland 
annat titta närmare på, sade Tapio 
Salonen.

Forskningsprogrammet kommer att 
pågå till år 2023.

Tapio Salonen är professor i socialt arbete vid Malmö 
Universitet.

Många deltag i Trygghets-
vandringen i Gårdsten
Onsdagen den 28 november var det 
dags för årets trygghetsvandring i 
Gårdsten.

Gårdstensbostäders Trygghetsgrupp ha-
de bjudit in alla hyresgäster, samarbets-
partners såsom polisen, Park och Natur, 
Fritidsgården, Fältgruppen i Angered, 
bevakningsföretag och grannsamverkare. 
Det blev en lyckad kväll med många kloka 
synpunkter från de boende i trygghets-
frågor. Kvällen avslutades med en vand-
ring i Gårdsten där Gårdstensbostäders 
huschefer höll i var sin grupp. Grupperna 
tittade på gångstråk, gårdsmiljöer och 
belysning i området.

Jehan & Fredrik Lennartsson svarade på besökarnas frågor och presenterade vad som gjorts i området

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 
fi nnas med på den hyresavi du får i februari och som är för mars månads 
hyra.

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

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.

Nu har Musikstudion juluppehåll och öpp-
nar igen lördag den 2/2 kl. 14.
Pianokursen drivs i samarbete med ABF. 
Kursen är för barn och ungdomar och som 
är hyresgäster hos Gårdstensbostäder.
Terminsavgift: 150 kr.
Kontakta Salma om du har några frågor 
och vill anmäla ditt barn. 
Tel. 031-332 60 07, växel 031-332 60 00.
Plats: Musikstudion, Gårdstens Centrum 

Pianokurs i 
Musikstudion

Filmvisning

Filmvisning på Fritidsklubben 
Diamanten har nu juluppehåll och 
återkommer på fredagen den 1 
februari kl. 14.30. ”Lilla snickeriet”

Lindgården 37.
Kontaktperson George 0704-57 89 24

Bilpoolen tar inte emot nya med-
lemmar för tillfället. Är du medlem 
bokar du bil på: gsl.2ma.se fram 
t.o.m 28 februari.

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 fi nna en 
lösning för att fortsätta med en elbilspool i Gårdsten. 

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
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ÅRET SOM GÅTT!
Mycket har hänt även i år i Gårdsten och inom Gårdstensbostäder. 
Här visar vi ett axplock om vad som hänt. Trevlig läsning!

Presentation och utställning av arkitektstudenters arbete om förslag på Hospice i Gårdsten startade i januari. Efter Dicksos invigning sattes utställningen upp i Boutställningen i Gårdstens Centrum.

Årets Gårdstensbo korades den 7 mars – Kaija Ahonen, 

ordförande i fi nska föreningen Ilta Tähti fi ck priset.

Presentation och utställning av arkitektstudenters arbete om förslag på Hospice i Gårdsten startade i januari. Efter Dicksos invigning sattes 
på Hospice i Gårdsten startade i januari. Efter Dicksos invigning sattes 

ordförande i fi nska föreningen Ilta Tähti fi ck priset.

ordförande i fi nska föreningen Ilta Tähti fi ck priset.

Hälsostugan invigdes 21 mars i nyrenoverade lokaler på Kaneltorget, 

under Idéum. Nu i full verksamhet.

132 hyreslägenheter, byggda av Peab för Robert Dicksons 

stiftelse, invigdes den 10 januari.

GAIS i Gårdsten utökade sin träning för fl ickor och pojkar 6-12 år med att ha träning både tisdagar och torsdagar från och med höstterminen.
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Hälsostugan invigdes 21 mars i nyrenoverade lokaler på Kaneltorget, 

Hälsostugan invigdes 21 mars i nyrenoverade lokaler på Kaneltorget, 

Trygghetsmässa var det i Idéum den 25 april.

Den 9 september var det Val i Sverige. För första gången hade Gård-
sten en förröstningslokal i centrum som blev fl itigt besökt.

Klart med ny hyresgäst i gamla blomsterlandets lokal 
på Salviagatan – Lindra Second Hand öppnar prelimi-
närt den 1 april 2019.

Två nya ledamöter väljs in i Gårdstensbostäders styrel-se – Terzah Kader och Amela Turulja, båda boende hos Gårdstensbostäder.

Stiftelsen Tryggare Sverige delade ut Brotts-
förebyggande pris till Michael Pirosanto i 
februari

Imponerad näringsminister, Mikael Damberg var på besök i Gårdsten och fi ck information om den positiva utvecklingen i stadsdelen.

6-12 år med att ha träning både tisdagar och torsdagar från och med höstterminen.

Både en Salviagrupp och en Muskotgrupp har startat för att jobba 
tillsammans med huscheferna för att skapa trivsel på Muskotgatan 
och Salviagatan.

Serneke startade försäljning av bostadsrätter i ”Utsikten” vid Gårdsten Centrum under hösten.

Gårdstensbostäders Trygghetsgrupp vinnare av det första 
Lejonpriset som delades ut av Försäkrings AB Göta Lejon 
i maj månad.

Botrygg startade försäljningen av bostadsrätter i nordöstra Gårdsten under våren.Gårdstensdagen blev en lyckad familjedag i dalen den 9 juni med 
både lokala artister, musikkår och trolleri. Även fullt med aktivite-
ter under dagen.

Gårdstens Vårdcentral öppnade i Gårdsten Centrum, Muskotgatan 10, den 1 mars.

Lejonpriset som delades ut av Försäkrings AB Göta Lejon 
i maj månad.

Duktiga elever på Gårdstensskolan korades med stipendier från Gårdstensbostäder.

Cykeltävlingen Göteborgsgirot som körs genom 

Göteborg hade återigen ett depåstopp i Gårdstens-

dalen. Denna gång den 5 maj och Gårdstensbostä-

der var på plats för att serva cyklisterna.

nordöstra Gårdsten under våren.

Årets gårdstensungdom 2018 korades på den 

årliga sommarjobbs-lunchen – Nejra Cano blev 

årets pristagare.

Bygget startade för nytt garage med bostäder 

på Saffransgatan av Framtidens Byggutveckling. 

Bostäderna blir 55+. Infl yttning 2020-2021.

Gårdsten kan tas bort från listan ”särskilt utsatt 

område”. Många tidningsartiklar, och nyhetsprogram 

sändes under hösten där polisen meddelar att de 

rekommenderar NOA att ta bort Gårdsten från listan.

på Salviagatan – Lindra Second Hand öppnar prelimi-
närt den 1 april 2019.

Gårdsten kan tas bort från listan ”särskilt utsatt 

område”. Många tidningsartiklar, och nyhetsprogram 
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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 fi nns på plats.

Onsdag

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 fi nns på plats.

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

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 med GAIS är det på tis-
dagar och torsdagar.  

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

Gårdsten.se

Hälsostugan är stängd v. 52 - v. 1. Startar igen måndag 7/1

Fotbollsträningen har nu juluppehåll
och startar igen tisdag den 10/1 kl. 17
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Nu har gympan juluppehåll. Vårterminen 
2019 startar vecka 5 (30/1) och håller på 
till vecka 22, uppehåll vecka 16. 

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.

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

Gårdstens öppna 
mötesplats Juluppehåll. öppnar igen 

Tisdag 8/1-2019

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 

MUSKOTGATAN 5

Torsdagar 
13.30-15.30 Språkcafé. Då kan du 
köpa kaffe och fi ka 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
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
I norra Gårdsten ska Botrygg bygga 
prisvärda bostadsrätter. Boka din lä-
genhet via Camilla på:
Svensk Fastighetsförmedling.
Telefon 0737-44 02 80
www.svenskfast.se

Juluppehåll 17/12-14/1

Juluppehåll 17/12-6/1

Juluppehåll 17/12-6/1

Juluppehåll 17/12-6/1

Juluppehåll t.o.m 14/1

Juluppehåll 24/12-3/1

Juluppehåll 24/12-3/1

Juluppehåll 24/12-3/1

Juluppehåll 19/12-16/1

Juluppehåll 20/12-17/1

El Sistemas förskolegrupp 
”Vita händer” uppträdde i 
Gårdstens centrum måndag 
den 10 december

MUSKOTGATAN 47

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

Juluppehåll. öppnar igen 17/1-2019



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

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
Bilpoolssupport på kvällar, helger 
och röda dagar 031-707 14 67. 
Bilbokning: gsl.2ma.se. 

Nyttiga kontakter




