
I Gårdstensskolan ses eleverna 
som styrkan och en resurs till för-
ändring. Samspelet mellan lärare 
och elever är viktigt. Ett elevråd 
på 17 ungdomar där en represen-
tant från varje klass finns med och 
där ett presidium med fem utvalda 
elever träffar rektorn två gånger 
per termin. Anna Kern är rektor 
på Gårdstensskolan och berättar.

–  Det är alltid en utmaning att vara 
rektor för en skola. I början kom en hel 
klass in och ville prata med mig. Då bild-
ades elevrådet och det presidium som 
jag idag träffar regelbundet, säger Anna. 
Lärarna tycker också det är positivt. Lä-
rarkåren har idag en hög kvalitet och det 
finns en hjälpsamhetskultur och lojalitet 
som bidrar till utveckling. Sådant smit-
tar av sig mellan lärare och elever. Na-
turligtvis hamnar vi ibland i konflikt men 
vi vet hur vi ska lösa dem med eleverna.
Vad gör Gårdstensbostäder för skolan?
–  Samarbetet med Gårdstensbostäder 
är mycket betydelsefullt och lyckosamt. 
De brukar dela ut stipendier till duktiga 
elever varje år och det är uppskattat att 
fira elevernas framgångar. Dessutom 
bidrager de till stiftelsen Läxhjälpen till-
sammans med företag som de har fått 
med i det hela. Läxhjälpen är oerhört 
populär och en bra hjälp för att motivera 
eleverna till bättre betyg. Läxhjälparna 
blir förebilder för eleverna. Vi har också 
fått hjälp med temadagar och städdagar 
av Gårdstensbostäder, avslutar Anna 
Kern.
(Artikeln fortsätter på sidan 2)

www.gardstensbostader.se

Information från Gårdstensbostäder Nr. 3 / Mars 2016

Välkomna på 
trygghetsmässa 
i Gårdsten
Tid: Onsdagen den 13 april kl. 17-19
Plats: Idéum i Gårdsten, vid Kaneltorget
(Läs även artikel ”Polisen fortsätter 
arbetet...” på sid 2)

LÄXHJÄLPEN ÄR POPULÄR 
PÅ GÅRDSTENSSKOLAN

Läs mer på sidan 3.Årets Gårdstensbor 2015
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Gårdstensbostäder kommer genomföra speciella insatser vad gäller nedskräpning i Gårdsten. 
Överträdelser kommer lagföras med hjälp av vaktbolag och polis.

Forts. "Läxhjälpen är populär på 
Gårdstensskolan"

Maria Arneng är verksamhetschef 
på stiftelsen Läxhjälpen och visar 
på betydande förbättringar i resul-
tatet för elever som går i Läxhjäl-
pen. 

–  87 % av alla våra senaste avgångse-
lever har i höstas börjat på gymnasiets 
nationella program, elever som vid start 

på Läxhjälpsprogrammet hade under-
kända betyg i många ämnen. Höstter-
minens positiva förändringar i Gård-
stensskolan hoppas vi håller i sig då vi 
ser hur ett välfungerande samarbete 
mellan skola och Läxhjälpen, med tyd-
liga gemensamma mål, ger ännu bättre 
resultat. Tack vare viktig finansiering och 
långsiktigt samarbete med Gårdstens-
bostäder kan vi hjälpa fler barn att klara 
skolan och nå sin fulla potential. 
–  När vi gick in i samarbetet med Läx-
hjälpen så fick vi med oss många av våra 

andra samarbetspartners att satsa ock-
så. Det är mycket värdefullt att det blev 
så många företag och organisationer 
som satsar. Nu ökas det på till 45 elever 
inför 2016 då behovet är stort med Läx-
hjälp. I år kommer vi erbjuda samtliga 
i årskurs 8 som går i läxhjälpen, som-
marjobb i Gårdsten. Vi har diskussioner 
med SDF Angered ihop med att vi redan 
erbjuder alla i årskurs 9 sedan flera år 
tillbaka sommarjobb, säger Michael Pi-
rosanto, VD Gårdstensbostäder.

Årets trygghetsmätning i Angered 
har återigen visat att trygghets-
känslan i stort har ökat bland de 
boende. I undersökningen fram-
kom dock att de största faktorerna 
för otrygghet bland Angeredsbor-
na är nedskräpning, skadegörelse 
och buskörning på mopeder. Trots 
ett bättre betyg fortsätter polisen 
sitt arbete och kommer som med-

borgarlöfte att fortsätta jobbar vi-
dare med bland annat buskörning 
på mopeder. 

–  Vi har sedan 2013 jobbat aktivt med 
exempelvis buskörningar. Punktinsatser 
med trafikpolisen, inventeringar av mo-
pedförråd – där stulna mopeder hittas 
och övriga samarbeten med fastighets-
ägarna har givit resultat och även an-
dra brott har uppklarats, säger Fredrik 

Lennartsson, Tf ledningsstöd Polisen 
Nordost. Vi ska även satsa på fler polis-
insatser vad gäller just nedskräpning-
en som boende i Angered tycker är det 
största problemet. Extra insatser kom-
mer att ske under året. 
–  Kom och diskutera trygghet med oss 
på vårens trygghetsmässa den 13 april 
i Idéum i Gårdsten. Då finns vi på plats, 
avslutar Fredrik.

Polisen fortsätter arbetet med buskörning
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Under den årliga ceremonin i 
Idéum i Gårdsten premierades 
Årets Gårdstensbor för 2015 till-
sammans med alla tidigare prista-
gare som hade bjudits in. Nytt för 
året var att bolaget även delade ut 
pris till Årets Hjälteinsats. 

Juryns motivering:
Iman Jama
Hon är väldigt aktiv och en nyckelperson 
när det gäller rekrytera somaliska kvin-
nor till TräningsTräffen. Hon hjälpar till 
att tolka, kontakter, och ibland ringar 
hon även hemifrån för att få tag på de 
som vill träna för att ge information. Hon 
underlättar för oss med kontakterna vad 
gäller det somaliska språket. Hon är all-
tid hjälpsam även när träningspasset är 
slut.

Lars Svensson
Han engagerar sig mycket för både gam-
la och unga i Gårdsten med olika aktivi-
teter. Genom musiken arbetar han med 
barn och unga på både skolan och ge-
nom Smyrnakyrkan i Gårdsten. Han har 
även varit aktiv med barn i bolagets Mu-
siktstudio i Gårdsten Centrum.

Årets Hjälteinsats:
Ann Lindgren
Hon har fått pris 2011 för sitt engage-
mang på gården, hon har prisats för sin 
fina uteplats och hennes engagemang 
fortsätter. Trygghetsgruppen fick sam-
tal från Räddningstjänsten torsdag den 
7 januari där de ville informera dem om 
att på Salviagatan 44 har det varit två 
bränder under samma vecka i källar-
plan. Första gången var det hyresgästen 
som bor på bottenvåningen som släckte 
branden och larmade. Därför vill vi spe-
ciellt uppmärksamma denna händelse.

ÅRETS GÅRDSTENSBOR 2015

Från vänster Michael Pirosanto, VD Gårdstensbostäder, Lars Svensson, Ann Lindgren och Iman Jama.

Lördagen den 7 maj   
Cykelloppet ”Göteborgsgirot” går 
genom Gårdstensdalen. 
Var med på folkfesten du också. 
www.goteborgsgirot.se  
Lördagen den 11 juni 
Gårdstensdagen i Gårdstensdalen 
– musik, aktiviteter, kafé 
och mycket mer. Intresserad av att 
delta skicka epost till: 
anki.caspersson@gardstensbostader.se 

Välkomna till utställningslokalen om 
bostadsbyggande i Gårdsten 

När:  Varje onsdag kl. 17-18.30 

Var:  Utställningslokalen i Gårdstens  
 Centrum
 Vi bjuder på kaffe

Datum att 
komma ihåg!

Byggplaner 
i Gårdsten 
- Utställning

Kontakta Gårdstensbostäder om du vill bli medlem och hyra bil i elbilspoolen.

Välkommen till Kastanjgården 3 på 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 information finns på www.gardstensbostader.se

Hyr elbil genom Gårdstens-
bostäder 
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Anna von Hausswolff är högaktuell 
med sitt hyllade album ”The mi-
raculous” och konserten tillsam-
mans med Göteborgs Symfoniker 
sålde slut direkt.

9 april kl. 20.00
Konserten är utsåld men som hyresgäst 
hos Gårdstensbostäder kan du uppleva 
den live på framtidenmusik.se genom 
att logga in med lösenordet ”framtiden” 
eller ladda ner appen GSOplay och ange 
premiumnyckeln ”framtiden” när du re-
gistrerar dig. 
För att läsa mer och ta del av Framtidens 
digitala konserthus besök 
framtidenmusik.se.

Den 9 april spelar Anna Von 
Hausswolff i Stora salen på konsert-
huset tillsammans med musiker 
från Göteborgs Symfoniker. Konser-
ten är utsåld men nu kan du vinna 
två biljetter till konserten. Skicka 
dina svar till gbg@gardstensbosta-
der.se senast den 31/3 2016. 
Läs mer om konserten på 
www.gso.se. 

Fråga 1. 
Vad heter Anna Von Hausswolffs 
senaste skiva? 
1. The Miraculous 
X. Mountains
2. Anna

Fråga 2.
Vad heter Göteborgs Symfoniker-
nas app?
1. Symfonikerna
X. GSOplay 
2. GSO to go

Fråga 3. 
Vem vill du ta med dig till konserten 
och varför? 

Lycka till! 

En jury bestående av representanter 
från Gårdstensbostäder väljer en (1) 
vinnare. Vinnaren meddelas person-
ligen. Kom ihåg att uppge namn, 
adress och telefonnummer.

Får vi bjuda på Popical 
hemma hos dig?

Kommande direktsända konsert: Popical Frifot 13 maj kl. 20.00

TÄVLING – Vinn två biljetter 
till Popical med Anna Von Hausswolff.
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Gårdstensungdomar besökte årets Båtmässa

Inbjudna av GKSS begav sig 10 ungdomar ihop med Gårdstensbostäders personal 
till den stora Båtmässan på Svenska Mässan onsdagen den 10 februari. Anders 
Andrén tog emot och berättade bl a om årets seglarskola i Långedrag.

Ta hand om din 
katt i området
Allt för 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.

UNGDOMSAKTIVITETER

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

Kommande filmer:
1/4   Ten Thousand Saints
8/4   Hunger Cames - Mockingjay Part 2
15/4  Tsatsiki, farsan och olivkriget
22/4  The Walk
29/4   Spectre

Filmvisning

”Lilla snickeriet”
Lindgården 37.
Kontaktperson George 0704-57 89 24

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

Kontakta: 
Randi 0760-500 342 eller 
Carina 0760-500 484.

Söndagscafé
10 kr/person
Syrengården 48 i  
Växthuset.
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Välkommen till TräningsTräffen. Alla aktiviteter är gratis och ingen 
föranmälan krävs. Alla gårdstensbor är varmt välkomna!

Tisdagar 15.30 - 17.00, gym och egen träning
Onsdagar 17.30 – 19.00, aktivitet med GöteborgsVarvet  
Plats: Kaneltorget, matsalen och gymmet under Idéum

Schema TräningsTräffar på onsdagar
23/3  Föreläsning: Fysisk aktivitet och hälsa
30/3  Cirkelstyrka, IDÉUM
6/4  Rehabpass och sjukgymnastik med Eric Senorski
13/4   Trygghetsmässa i IDÉUM / gym
20/4  ZUMBA med Paula Mendes, IDÉUM
27/4  Mellanmålsevent, IDÉUM
4/5  Föreläsning: Hälsa hur knäcker vi koden?
11/5  Intervaller och styrka 
17/5  TrailVarvet, Slottsskogen
18/5  StafettVarvet, Slottsskogen
21/5  GöteborgsVarvet och Cityvarvet, Slottsskogen 
25/5  Avslutning TräningsTräffen Vår 2016

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

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.

Hyres-
förhand-
lingarna 
är klara för 
2016!
Vid årets hyresförhand-
ling har Gårdstensbo-
städer och Hyresgästför-
eningen i Västra Sverige 
kommit överens om en 
hyreshöjning på 0,6 % på 
2016 års grundhyra från 
och med 1:a april, vilket 
finns med på april må-
nads hyresavi. P-platser 
och garage höjs med 15 
kr/månad (ej varmgara-
ge Muskotgatan 10).

Hyr lokal för fester och andra 
arrangemang

I april (v 14) kommer hälften av Gård-
stensbostäders hyresgäster få en un-
dersökning hem i brevlådan om vad de 

tycker om sitt boende i Gårdsten. Un-
dersökningen görs av företaget AktivBo. 
Resultaten kommer att presenteras på 

möten med huscheferna och här i Gård-
stensbladet. 

Kundundersökning
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Kom igång-gympa för kvinnor

Tid & plats: onsdagar kl 14-15 i 
Timjansgården. (t o m v.25)
Välkomna.

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 

Lördagar:
Saffransgatan 13A kl. 14.10-15.00

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. 10-15

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
Björn 031-332 60 73
Norra:
Berndt 031-332 60 67 
Christer 031-332 60 68

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. 

Nyttiga kontakter




