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den enskildes möjligheter till arbete på 
kortare eller längre sikt.

Mamas Retro har öppet måndag-fre-
dag kl 10-14 och tar gärna emot barnklä-
der, mammakläder och barnartiklar.  
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FOTBOLL ÄR LIVET  
FÖR FILIPE 

Vilket är hans favoritlag idag, 
förutom Gais förstås?  // s.2

NY LEDARE FÖR SAMHÄLLS-
BYGGET GÅRDSTEN 

Byggnationen av fler bostäder  
fortsätter i området.  // s.3

VÅRDCENTRALEN 5 ÅR I 
GÅRDSTEN 

Patientutbildning på gång 
för diabetespatienter  // s.5

Ulf Merlander, vd på Gårdstensbostäder 
lämnade över en inflyttningsblomma till 
personalen på Mamas Retro.

Traditionsenlig bandklippning skedde av Carina Blomgren, Forum Skill, när Mamas Retro 
invigdes den 3 mars

Mamas Retro invigde nya 
lokaler i centrum

Större, bättre tillgänglighet och 
fler rum. Det är betyget som 
secondhandbutiken Mamas Retro 
ger sina nya lokaler i Gårdsten 
Centrum.

Till höger innanför nya entrén hittar 
ni Mamas Retro som framför allt säljer 
barnkläder och leksaker. Den 3 mars var 
det invigning av de nya lokalerna.
   - Här har vi mycket bättre förutsätt-
ningar att jobba med sömnad och åter-
bruk samt göra egna produkter, berättar 
AnnaRuna Kax.

Mamas Retro startade sin verksamhet i 
Gårdsten 2015 och är idag välkänd bland 
gårdstensborna.
Arbetsplatserna i de nya lokalerna är mer 
ergonomiskt utformade.
    - Det är viktigt eftersom arbetsträning 
är en stor del av verksamheten, säger 
AnnaRuna Kax.

Mamas Retro har utökat sitt utbud 
genom att erbjuda daglig verksamhet och 
är nu godkända utförare i Göteborgs Stad.
I daglig verksamhet ska personer med 
funktionsnedsättning erbjudas stimulans, 
meningsfullhet och gemenskap efter 
eget önskemål. Målet är att utveckla 

Mamas Retro Gårdsten
Butik i Gårdstens Centrum. 
Skänk barnkläder, mammakläder eller 
barnartiklar.
Kontakt: Butik 0720-49 86 38 eller 
Kontor 073-983 48 30 
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Fotboll är livet för Filipe
Filipe Erimescu är en riktig fot-
bollskille. Han började träna med 
Gais i Gårdsten som 5-åring och nu 
är han med i stora Gais P12-lag.

Den som vill bli elitspelare i fotboll måste 
satsa hårt redan i unga år och det gör 
Filipe. Träning på Heden med Gais tre 
gånger i veckan kl 18.30 på kvällarna. 
Ibland även träning eller match på helgen.

Allt började med att Filipe gjorde 
som många andra barn i Gårdsten. Han 
tränade fotboll med Gais i Gårdsten 
under ledning av Mikael Lindström.

- Det var bra att få börja med fotboll 
där, säger han.

Filipe blev faktiskt uppmärksammad 
redan 2017 när fotbollsskolan hade 
uppvisning på Gårdstensdagen. Då var 

Göteborgs-Posten där och han hamnade 
på bild i tidningen.

Vilket är hans favoritlag idag, förutom 
Gais förstås?

- Jag håller på Juventus och gillar 
Pogba, säger Filipe.

Drömmen är att bli lika bra som 
Pogba. Eller varför inte som den ru-
mänske fotbollsstjärnan Hagi. Familjen 
Erimescu kommer från Rumänien.

Dags för match
Gårdstensbladet träffade pappa Felician, 
mamma Caludia och Filipe en solig men 
lite blåsig dag på Hagenplan. Föräldrarna 
stöttar sonen helhjärtat, inte minst 
genom att köra till alla träningar och 
matcher. Gais P12 spelade denna dag 
säsongens första träningsmatch mot 

Älvsborg. 
På plats fanns också Pierre Le Gars 

som är en av lagets tre tränare
- Det går jättebra för Filipe. Han är 

väletablerad i laget, säger Pierre Le Gars.

Hur det gick i matchen? Gais vann med 
13-2. Filipe spelade till vänster i försva-
ret och skötte sig mycket bra. 

Filipe bär Gais-tröjan med stolthet.

Söker du lokal?
Just nu har vi lokaler av olika slag ledigt för uthyrning:

 • Butikslokaler 
 • Kontorslokaler 
 • Lagerlokaler 

Kontakta Gårdstensbostäder direkt 031-332 60 00 eller mejla på 
gbg@gardstensbostader.se. 

Gårdstensbostäder samarbetar med GöteborgsLokaler med 
uthyrning av lokaler. Kontakta även Ulrika Evenås på telefon: 
031-335 01 26 ulrika.evenas@goteborgslokaler.se.

Felician och Claudia Erimescu var med när sonen Filipe skulle spela säsongens första 
träningsmatch.
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Ulf Merlander är ny ledare för 
samhällsbygget Gårdsten

Han ser fram emot de utmaningar 
som väntar i rollen som vd för 
Gårdstensbostäder.

- Det viktigaste är att vi har goda 
relationer med hyresgästerna, säger Ulf 
Merlander.

Ulf Merlander konstaterar att 
Gårdsten haft en otroligt positiv ut-
veckling under de senaste fem åren. 
En utveckling som han personligen 
varit en del av i rollen som lokalpoli-
sområdeschef. Det blev totalt 14 år i 

olika befattningar som polis i nordöstra 
Göteborg.

- Jag gillar verkligen att jobba i ett 
utvecklingsområde, säger han.
Utanför fönstret i Gårdstensbostäders 
nya kontor i centrum händer det mycket 
just nu. Det nya torget håller på att göras 
i ordning och där kommer det att bli en 
restaurang.

- Centrum behöver utvecklas ytter-
ligare genom att få hit fler långsiktiga 
hyresgäster, förklarar Ulf Merlander.

Och byggnationen av fler bostäder fort-
sätter i området. Företag som Riksbyggen, 
Balder, Dicksons, Egnahemsbolaget och 
andra satsar på Gårdsten. Det innebär 
att Gårdsten får fler upplåtelseformer. 
Hyresrätterna har varit helt dominerande 
men nu öppnas fler möjligheter för de som 
kan och vill köpa sig en bostad.

- Dessa människor har tidigare varit 
tvungna att flytta ifrån Gårdsten men 
nu kan man göra en boendekarriär i 
området. Det är mycket positivt, säger 
Ulf Merlander.

Utmaning
Att kunna erbjuda bra skolor är den 
största utmaningen framöver. Här vill 
Ulf Merlander lyfta fram att mycket 
pekar åt rätt håll. Den nybyggda 
Lilla Gårdstensskolan är mycket 

fin och en ny skola ska byggas där 
den tidigare Gårdstensskolan låg. 
Lägg därtill att Räddningsmissionen 
tagit över Römosseskolan som nu 
heter Communityskolan Gårdsten.
Samhällsbygget Gårdsten är inte färdigt 
men har kommit en bra bit på väg. Ulf 
Merlander slår fast att det fortsatta arbe-
tet ska ske i dialog med hyresgästerna.
Det senaste exemplet är den stora 
satsningen på odling och nya växthus. 
Här handlar det om ekologiskt tänkande 
och skapa förutsättningar för gemenskap 
tillsammans med sina grannar.

- Samhällsbygget Gårdsten ska vara 
hållbart över tid. Både materiellt och 
socialt, förklarar Ulf Merlander.

Tryggt och säkert
Gårdstensbostäder kommer fortsätta att 
arbeta med varsam renovering för att 
hålla hyrorna på en rimlig nivå. Trygghet 
och säkert kommer också fortsatt att vara 
i fokus. Trygghetsgruppen med personal 
på plats 365 dagar om året är en av fram-
gångsfaktorerna i Gårdstensmodellen. 
Inom de allmännyttiga bostadsföretagen 
i Göteborg har modellen fått namnet 
Superförvaltning

Gårdstensbostäder har också blivit 
känt för arbetet med att skapa jobb för 
arbetslösa hyresgäster, etablering av 
Hälsostugan och olika aktiviteter för 
hyresgästerna.

- Genom samverkan och hårt arbete 
ska den positiva utvecklingen i Gårdsten 
fortsätta, säger Ulf Merlander.  

Ulf Merlander
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Välbesökt informationsträff  
gällande brandsäkerhet 
Det var fullt hus när 
Räddningstjänsten kom till 
Gårdsten och berättade om hur du 
säkrar ditt hem gällande brand. 

Det var Andreas Nilsson och Thomas 
Nielsen som berättade om brandsäkerhet 
och visade filmer om hur lätt en brand 
sprider sig.

- Det allra viktigaste är att du har 
en hemförsäkring så att du går ska-
defri om olyckan skulle vara framme. 
Försäkringen täcker både vattenskador 
och brand i din bostad, poängterar både 
Andreas och Thomas. 

Boplats.se
Gårdstensbostäder förmedlar lediga 
lägenheter via Boplats Göteborg. Du 
måste vara registrerad på  
www.boplats.se för att kunna 
söka lägenheter hos de kommunala 
bolagen i Göteborg. 

Hemförsäkring
Teckna en hemförsäkring redan idag, 
om du inte redan har en förstås. 

Jämför hemförsäkringar – oberoende 
bedömning hos  
www.konsumenternas.se.  Räddningstjänsten besökte Gårdstensdagen 

juni 2022. Populärt besök bland både vuxna 
och barn.

Hyr lokal för fest  
eller barnkalas
Är du hyresgäst hos Gårdstens-
bostäder kan du hyra två olika 
lokaler i området. 

Lokalerna är för max 50 personer. I 
hyran ingår bord och stolar, ett enklare 
kök för varmhållning, diskmaskin, 
kyl och frys, micro och kaffebryggare. 
Lokalerna kan till exempel användas 
till barnkalas, fester och informations-
träffar. 

Timjansgården, norra Gårdsten
Adress: Saffransgatan 3

Salviagården, östra Gårdsten
Adress: Salviagatan 33

Lokalhyra: 1.500 kr samt en deposition 
på 1.000 kr. För barnkalas gäller: hyra 
500 kr och deposition 500 kr. 

Bokning: görs minst 3 veckor innan 
nyttjande av lokalen.

Kontakt: För bokning och ytterligare 
information kontakta Karin Burö 
Gårdstensbostäder, Salviatorget 3, tele-
fon direkt 031-332 60 05 på vardagar.

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

Hälsoteket gympa på 
Timjansgården
Kom-igång-gympa för kvinnor 
Tid: Måndagar kl. 14
Plats: Timjansgården, Saffransgatan 3

Följ Hälsoteket på instagram. Här delas 
aktuell information om Hälsoteket och 
sådant som rör hälsa på olika sätt. 
Hälsoteket i Angered  
(@halsoteketangered)

Välkommen på Trygghetsmässa
Kom och påverka hur du vill ha ett 
tryggare Gårdsten! Vi samlar våra 
samarbetspartners inom Gårdsten 
för att du som hyresgäst ska kunna 
ta del av arbetet som görs i områ-
det gällande trygghet.

Tid:  Torsdag 27 april kl. 17:00 -19:00
Plats:  Idéum i Gårdsten, vid Kaneltorget

Vi serverar något gott att äta och dricka 
under kvällen. Du möter oss redan på 
utsidan med popcorn och grillkorv (om 
vädret tillåter).

Delta på vår poängpromenad och 
vinna fina priser.

Preliminärt Program:
17:00 Vi öppnar för besökare
17:30 Ulf Merlander, vd 
Gårdstensbostäder hälsar välkommen 
17:40 Anna-Kristina Jerlhag, rektor på 
Gårdstensskolorna
18:00 Christian Jensen, Kommunpolis – 
berättar om polisens arbete i Gårdsten.
18:10 Emelie Nyström, Trygghets-
samordnare Angered – om samverkan 
mellan polisen och trygghetsarbetet.
18:20 Zandra Feldte, Räddningstjänsten
18:45 Prisutdelning poängpromenad
19:00  Avslutning

Välkomna! 

Trygghetsmässan är ett samarbete  
mellan Göteborgs Stad, Polisen, Rädd-

ningstjänsten och Gårdstensbostäder   
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Vårdcentralen firade fem år i 
Gårdsten 
Den 1 mars var det exakt fem år  
sedan Gårdsten Vårdcentral 
öppnades. Dagen till ära bjöds det 
på frukt och fika.

Verksamheten växer och vårdcentralen 
har nu cirka 5 300 listade patienter.

- Jag känner mig verkligen välkom-
men här i Gårdsten. Vi strävar efter att 
bli en av de bästa vårdcentralerna med 
god tillgänglighet, fint bemötande och 
bra kvalité, säger Samira Mohammadi 
som är ny verksamhetschef.
Hon presenterade dessutom en nyhet.

- Vi ska börja med patientutbildning i 
grupp för diabetespatienter. Det handlar 
om information och förebyggande 
insatser, säger Samira Mohammadi.
Nya verksamhetschefen berättar att hon 

brinner för arbetsmiljö. Att alla ska trivas 
och känna sig inkluderade.

- Om vi trivs på jobbet kan vi leverera 

och får nöjda patienter som vill komma 
till oss, säger Samira Mohammadi. 

Gårdstensbostäders nya vd Ulf Merlander överlämnade en blomma till verksamhetschefen Samira 
Mohammadi.

Det var fint uppdukat när Gårdsten Vårdcentral 
fyllde fem år.

Distriktsläkare & BVC 
ÖPPET

Mån-fre 8.00-17.00 
DROP-IN ELLER BOKNING

www.gardstenvardcentral.se 
info@gardstenvardcentral.se 
Vi svarar alltid på ditt samtal! 

Telefon: 031-396 00 60

Vårdcentral & bvc gårdsten

Välkommen till din vårdcentral för hela familjen!
LISTA DIG! Välkommen att lista dig och 
din familj på Gårdsten vårdcentral. Det 
gör du lättast genom att besöka oss på 
vårdcentralen eller gå in på nätet via 1177 
Vårdguidens e-tjänster. Personalen pratar 
förutom svenska även engelska, arabiska, 
persiska, ryska, urdu, turkiska, bulgaris-
ka, tyska, spanska och serbiska.

Gårdsten Vårdcentral finns på 
Muskotgatan 10 i Gårdsten Centrum.
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Jobbcoachning
Gårdstensbostäder erbjuder jobbcoach-
ning för dig som är arbetssökande och 
bor hos bolaget. 

Oavsett om du är nyexaminerad eller 
har flera års arbetslivserfarenhet är du 
välkommen att boka in jobb-coachning. 

Coachningen kommer att innehålla 
följande: 
• Hjälp att utveckla ditt CV och 

personliga brev

• Genomgång av plattformar att söka 
jobb på

• Sätta upp mål i ditt jobbsökande

• Intervjutips

• Uppföljningsmöte

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

Påsklovsresa –  
Roligt för hela familjen!
Onsdag den 12 april kommer Gårdstens-
bostäder anordna en bussresa till 
Trollhättan och till Innovatum Science 
center. 

Resan lämpar sig för barn 6-12 år och 
måste ha en vuxen som följer med. 

Innovatum Science Center är platsen 
för dig att upptäcka, uppleva och testa 
nya saker! Här är det fullproppat med 
interaktiva stationer, kreativa lekplatser 
och fascinerande experiment!

På Innovatum Science Center finns möj-
ligheter för hela familjen att vara aktiva, 
leka och prova på nya saker. Samtidigt 
finns också utrymme för den som vill ta 
det lugnt och ta del av information och 
historia.

Dag:  
Onsdag den 12 april 

Tid och plats:  
Avresa kl. 8:30 från Kaneltorget 
Avresa 13.30 från Trollhättan 

Pris:  
100 kr/familj (Max 2 vuxna och 3 barn) 
I priset ingår resa t/r till Trollhättan

Anmälan:  
Gårdstensbostäders kontor Salviatorget 3, 
receptionen.

OBS! Anmäl er snarast det finns ett 
begränsat antal platser.

Läs mer om Innovatum:  
https://innovatumsciencecenter.se. 

Seniorlokalen, Muskotgatan 
10, vid Gårdsten centrum.
Aktiviteter för alla 55+ 
Alla seniorer i Gårdsten är välkomna att delta. 
Har du frågor kring aktiviteterna i seniorlokalen, kontakta huschef  
Bashkim Fetahi 031-332 60 10 eller via mejl bashkim.fetahi@gardstensbostader.se. 

Dag Tid Aktivitet

Måndagar 13.00-15.00 Öppet hus med Bashkim och Jenny under mars månad

18.00-19.00 House of Gospel på svenska med Matti

19.00-21.00 House of Gospel på finska med Matti

Tisdagar: 11.00-12.00 Yoga-inspirerad träning med Jenny från Hälsostugan

14.00-16.00 Teknikhjälp med Gull-Britt

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Onsdagar 14.00-15.30 Öppet hus med Bashkim och Jenny under mars månad

Torsdagar: 13.00-13.45 50- 60- och 70-tals dansinspirerad gympa med Molly 

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

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

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

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

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

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

Fredag kl. 9–13
Familjeöppet 0-6 år
Sångstund kl.12:30 
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Välkommen till  
Hälsostugans aktiviteter 

Hälsostugan - Schema mars-april
Adress: Kaneltorget, under Idéum

För mer information om aktivieterna kontakta:  
Jenny Perez Grannas 070-749 64 62.  
Växel 031-332 60 00.

Fotbollsträning med GAIS
Fotbollsträningen med  
GAIS för barn  
i åldern 5-14 år.

Dag:  Tisdagar och torsdagar 
Tid:  5-9 år kl. 17.00-18.00
         10-14 år kl. 18.00-19.00
Plats: Gårdstensskolans idrottshall

Föräldrar är välkomna.

Vid frågor, kontakta Louise 
Schaufelberger Staffas på 
Gårdstensbostäder tel 0707–93 91 22
eller Mikael Lindström, tränare GAIS, 
mikael.lindstrom@gais.se. 

Anmälningsblankett finns att hämta 
på träningen alternativt på Gårdstens-
bostäders kontor Salviatorget 3.

Dag Tid Aktivitet

Måndagar 10.00-12.00 Gym öppet 

Stängt 
10/4, röd 
dag

16.00-17.30 Gym öppet

17.30-18.30 Puls & Styrka  
Gruppträning på Hälsostugan

Tisdagar
Inställt 
11/4

11.00-12.00 Yoga-inspirerad träning  
i Seniorlokalen Muskotgatan 10

Onsdagar 17.00-18.00 Zumba med Szilvia  
(udda veckor, start 15/3)

16.00-18.30 Gym öppet

Torsdagar
Inställt 
13/4

10.30-11.30 Förälder- & Barnträning  
på Hälsostugan i samarbete  
med Öppna förskolan

Fredagar 10.00-12.00 Gym öppet

Stängt 7/4, 
röd dag

Hej
granne!

Vi bjuder 
på fika!

Välkommen

Hej
granne!

Vi bjuder 
på fika!

Välkommen

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader 

Om du vill bli fotbollspart-
ner kontaktar du Louise 
Schaufelberger Staffas på 
Gårdstensbostäder tel  
0707–93 91 22 eller vi mejl: 
Louise.Schaufelberger.
Staffas@gardstensbostader.se. 

Välkommen till  
Gårdstensbostäders 
Läxhjälp!
Fram tom vecka 21 kan 
Gårdstensbostäder erbjuda Läxhjälp  
för årkurs 4 - 6. 
Är du intresserad av att anmäla ditt 
barn, vänligen kontakta: 
Louise Schaufelberger Staffas  
070-793 91 22 

Dag & tid: Onsdag  kl 16.30 
(uppehåll påsklov v.15)
Plats: Fritidsklubben Diamanten i 
Dalen. 
OBS! Begränsat antal platser och 
anmälan krävs 

Häng med på 
Zumba
Onsdagar, ojämna veckor kl. 
17-18 blir det Zumba i Idéum på 
Kaneltorget.

Instruktör: Szilvia
Zumba är ren dansglädje. 
Du behöver inga förkun-
skaper och alla kan vara 
med i den pulshöjande 
och roliga träning som 
Zumba är. 

Ingen anmälan, Gratis 
för Gårdstensbostäders hyresgäster. Ta 
gärna med inneskor och vattenflaska.

Frågor? Kontakta Jenny på Hälsostugan, 
070-749 64 62. 

Prova-på Bågskytte med Angereds Bågskyttar
onsdag 12/4 kl. 14-16. Aktivitet för ungdomar 13-18 år. 
Anmälan till jenny.perez-grannas@gardstensbostader.se
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Nyttiga kontakter
KULTUR & AKTIVITETER
ANGERED ARENA 
Öppettider, bokningslänkar och priser 
finns på www.goteborg.se/angeredarena

KULTURHUSET BLÅ STÄLLET
031-365 17 00 www.blastallet.goteborg.se

FÖR DIG SOM ÄR ÄLDRE
FIXARSERVICE ANGERED 
För dig över 67 år 031-365 22 00  
fixartjanst.nordost@aldrevardomsorg.
goteborg.se

FLEXLINJENS BESTÄLLNINGSCENTRAL
031 - 368 25 50. Trafikeras dagligen
kl. 8.00-16.00, 1 gång per timma.

ALLMÄN SERVICE
SERVICETELEFON UTEMILJÖER
031-368 00 00
goteborg@goteborg.se

PROBLEM MED SKADEDJUR? 
Anticimex: 075-245 10 00

FÖR TÖMNING PÅ ÅTERVINNINGSPLATSER
0200-88 03 11 eller info@ftiab.se
Uppge följande nummer på återvinnings-
platsen när du kontaktar för tömning:

Kanelgatan 14: (Akaciagården): 99024
Kanelgatan 52: (Aspgården): 99015
Timjansgatan 27: 14674
Saffransgatan 100: 17017
Muskotgatan 21-23: 15494

TV, BREDBAND, TELEFONI
Beställ på www.framtidensbredband.se  
Frågor om specifika tjänster och felan-
mälan kontakta din leverantör.

KLÄD- OCH TEXTILINSAMLING
Akaciagården 12-14, vid 
återvinningsstationen
Lönngården 25, vid molokstationen
Aspgården 57, vid återvinningsstationen
Muskotgatan 23, vid 
återvinningsstationen
Salviagatan 47-51, vid taxifickan
Salviagatan 31-35, vid taxifickan
Saffransgatan 100, vid 
återvinningsstationen
www.humanbridge.se

ÖVRIGA KONTAKTER
MEDBORGARKONTORET ANGERED 
På Medborgarkontoret får du  
samhällsinformation och svar på dina 
frågor, främst rörande Göteborgs Stads 
verksamheter.
Angered centrum  031-365 17 20  
goteborg.se/angeredsmedborgarkontor  

GRANNSAMVERKAN I GÅRDSTEN 
Kontakta din huschef eller Trygghets-
gruppen om du är intresserad att vara 
delaktig i Grannsamverkan.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN V. GÅRDSTEN 
Boka tid i snickeriet hos  
Maria: 070-846 95 35
Få hjälp med din cykel  
- ring Janne på telefon: 073-500 20 84
Hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

TIPSTELEFON TILL POLISEN
Ring: 114 14
Polisanmälan www.polisen.se

Ring dygnet runt eller e-posta
Har du frågor eller behöver anmäla even-
tuella fel som rör ditt boende, kontakta 
huscheferna via telefon, besök eller via 
hemsidan och Mina sidor. 

TELEFONTID HUSCHEFER
Måndag-fredag  kl. 10.00-11.00

VÄSTRA
Jens  031-332 60 45
 Alm-, Poppel-, Ask-, Lönn-, 
 Oxel- och Kastanjgården
Daliborka  031-332 60 52 
 Akacia-,Bok-, Lind-, Ek-, 
 Syrén- och Aspgården.

ÖSTRA
Daniel:  031-332 60 71, Muskotgatan,  
 28-42 och 39-67, 
Bashkim:  031-332 60 70, Muskotgatan 
 10, 9-37 och 14-26
Omar:  031-332 60 73, Salviagatan 
 19-47 och 20-26
Ali Reza:  031-332 60 72, Salviagatan  
 51-63 och 28-54

NORRA
Berndt  031-332 60 67 Timjansgatan
Christer  031-332 60 68 Saffransgatan

BESÖKSTID HUSCHEFER
Måndag-torsdag  kl. 11.00-12.00
Onsdagar   kl. 16.00-18.30
Fredagar   kl. 11.00-12.30
Dygnet runt kan du tala in ett meddelan-
de på telefonsvararen. Även för bokning 
av grovsoprum.

OMRÅDESKONTOR
Salviatorget 3 vid Gårdsten centrum.
Nycklar och meddelanden till husche-
ferna kan lämnas i brevlådorna på: 
Kastanjgården 3, Saffransgatan 13 eller 
Salviatorget 3 övrig tid.

E-POST TILL HUSCHEFERNA 
Mailadress finns i ditt trapphus eller 
skicka en felanmälan via hemsidan:
www.gardstensbostader.se/Mina-sidor

RING TRYGGHETSGRUPPEN KVÄLLSTID
Efter öppettider kontakta först 
och främst: Gårdstensbostäders 
Trygghetsgrupp 031-330 33 12  
Söndag-torsdag  kl. 15.30-23.00  
Fredag   kl. 12.30-00.30  
Lördag   kl. 15.30-00.30  
I andra hand kontaktar du  
Jouren 031-331 07 39

ANDRA FRÅGOR DAGTID
Har du frågor om din bostad, välkom-
men till Salviatorget 3. 031-332 60 00

ÖPPETTIDER KONTORET SALVIATORGET 3
Måndag-tisdag & torsdag  kl. 8.00-16.30
Lunchstängt   kl. 12.00-13.00 
Onsdag    kl. 8.00-18.30 
Lunchstängt   kl. 12.00-14.00
Fredag    kl. 8.00-12.30.

www.gardstensbostader.se

Gårdstensbostäder,   
Box 4, 424 21 Angered.


