
I oktober kommer Gårdsten vara 
värd en av dagarna på SABOs natio-
nella integrationskonferens. Konfe-
rensen är under två dagar och dag 
två är förlagd i Gårdsten. Ca 200 del-
tagare kommer då att få ta del om 
allt som har hänt i Gårdsten under 
de 19 år som Gårdstensbostäder va-
rit det kommunala bostadsbolaget.

–  Det har gjorts så mycket spännande i 
Gårdsten både för miljön och för integra-
tionen säger Ulrika Sax, projektledare på 
SABO. Vi har tidigare haft konferenser i 
Gårdsten men detta blir lite speciellt då fo-
kus är integration. Jag tror att många kom-
muner och bostadsbolag runt om i Sverige 
kan bli inspirerad av hur Gårdstensbostä-
der arbetar i samverkan med byggföretag, 
lokala näringsidkare och föreningar samt 
målmedvetet arbetar för att skapa arbets-
tillfällen. De arbetar även för att det byggs 
fler bostäder med olika upplåtelseformer 
och verkar för att främja hälsa, träning och 
social sammanhållning i Gårdsten samt 
denna fantastiska seglarskola med GKSS 
och Rotary Långedrag som har bedrivits 
tillsammans i mer än 10 år nu.
–  Vi är mycket glada för att få en del av 
Integrationskonferensen till Gårdsten. Då 
ska vi berätta om allt vi gör i Gårdsten och 
alla stora planera vad gäller byggnation 
som sker och kommer att ske i Gårdsten 
inom ramen för ”Vision Gårdsten 2025”, 
säger Michael Pirosanto, VD Gårdstensbo-
städer.

Välkomna till Gårdstensdalen lördag den 
7 maj från kl. 10. För andra året i rad är 
Gårdstensbostäder medarrangör till cy-
kelloppet ”Göteborgsgirot” som passe-
rar genom Gårdstensdalen. Evenemang-
et kommer i år vara på grusplanen vid 
Långmosseskolan och de första cyklis-
terna kommer redan vid 10-tiden. Det 
finns fikatält och musik från scenen för 
dig som bara vill komma ner och hänga 
med oss en stund. Var med på folkfesten 
du också. Läs mer på Göteborgsgirots 

hemsida www.goteborgsgirot.se.
Välkomna!

www.gardstensbostader.se
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Daniel Andersson, Lena Liljendahl och Ulrika Sax från SABO besökte Gårdsten för att planera för Integra-
tionskonferensen som ska vara i oktober och där Gårdstensbostäder står som värd dag två.

Cykelfest i Dalen lördag 7 maj

INTEGRATIONSKONFERENS 
TILL GÅRDSTEN

GÅRDSTENSDAGEN - LÖRDAGEN DEN 11 JUNI
Välkomna till Gårdstensdagen lördagen 
den 11/6 kl: 12–18. Musik, aktiviteter, 
kafé och mycket mer. 

Om du är intresserad av att delta med 
någon aktivitet, ring 031-332 60 00 och 
fråga efter Anki eller skicka epost till: 
anki.caspersson@gardstensbostader.se

LOPPIS
Om du vill sälja dina gamla saker kan 
du delta på loppisen. Den arrangeras av 
Hyresgästföreningen i västra Gårdsten. 
50:-/bord kostar det. 
Anmäl dig till Therese antingen via epost: 
therese.nylander@bahnhof.se eller på 
telefon: 0725-54 54 11.
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Kontakta Gårdstensbostäder om du 
vill bli medlem och hyra bil i elbils-
poolen.
Välkommen till Kastanjgården 3 på 
måndag-torsdag kl. 8-16.30. Onsda-
gar även kl. 16-18.30 och fredagar  
kl. 8-12.30. Telefon: 031-332 60 00.

Länk för anmälan, prislista och in-
formation finns på 
www.gardstensbostader.se

Onsdag 11 maj
17.00–17.45  Gårdstens Centrum, 

Muskotgatan
18.00–18.45  Timjansgatan, ÅVS

Farligt avfall
Till exempel batterier, brandvarnare, 
starka rengöringsmedel, frätande äm-
nen, fotokemikalier, lösningsmedel, färg, 
lack, lim, bekämpningsmedel, gifter, lys-
rör, lågenergilampor, kvicksilvertermo-
metrar, oljeprodukter och bränslen.

Små el- och elektronikprodukter
Till exempel glödlampor, hårtorkar, 
strykjärn, rakapparater, handverktyg, 
mobiltelefoner, batteridrivna leksaker.

Vi kan INTE ta emot detta:
Kyl och frys, bildäck, asbest, hushålls-
avfall (köksavfall), grovavfall (till exem-
pel möbler), medicin och avfall från fö-
retag och verksamheter.

Gårdstensbostäder i samarbete 
med Torslanda Motor Klubb (TMK) 
planerar för att ungdomar i Gård-
sten ska få lära sig köra folkrace. 
Missa inte chansen till detta unika 
tillfälle.

Ålder: 15-16 år
Kursstart:  Onsdag den 11 maj - 8 juni 
Plats: Torslanda Motor Klubb
OBS: Begränsat antal platser (10 plat-
ser). Kursen är gratis (värde 5.000 kr) 
men anmälan är bindande – vid uteblivet 
deltagande debiteras kostnaden.
Kontakta Gårdstensbostäder så får du 
fylla i intresseanmälan på kontoret på 
Kastanjgården 3.
Om du har frågor kontaktar du:
Salma Nazzal, projektledare 
Gårdstensbostäder
031-332 60 00

Farligt Avfall-bilen

Prova på 
att köra 
Folkrace

Under året byter vi till nya bilar som kommer gå 
upp till 25 mil på en laddning. Mer information 
kommer att skickas ut till alla medlemmar och 
skrivas om här i Gårdstensbladet.

Under året byter vi till nya bilar som kommer gå 

Hyr elbil genom Gårdstens-
bostäder 

Gårdstensbostäder genomför nu speciella insatser vad gäller nedskräpning i Gårdsten. 
Överträdelser kommer lagföras med hjälp av vaktbolag och polis.
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Tack 
Hälften av Gårdstensbostäders hy-
resgäster har under april fått en un-
dersökning hem i brevlådan om vad 
de tycker om sitt boende i Gårdsten. 
Resultatet är viktigt för bolagets 
verksamhet och planeringen för vad 
vi prioriterar inom service, lägenhe-
terna och bostadsområdet. Under-
sökningen görs av företaget AktivBo. 
Resultaten kommer att presenteras 
på möten med huscheferna och här i 
Gårdstensbladet. 
Tack alla ni som fyller i undersökningen.

KÄNNER DU NÅGON som är aktiv i en våldsbejakande 
extremistisk rörelse?
Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande 
extremistisk rörelse?
Ring 020-100 200 för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din 
anhörig dras in. Vi ger också stöd om du bara vill prata om din oro. Vi talar svenska, 
engelska, arabiska och kurdiska. 
Ett samarbete mellan Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och 
Röda Korset.

Välkomna till utställningslokalen om bostadsbyggande i Gårdsten 
När: varje onsdag kl. 17-18.30   •    Var: utställningslokalen i Gårdstens Centrum    Vi bjuder på kaffe

Byggplaner i Gårdsten - Utställning

13 maj 
kl. 20.00
Popical Frifot 
Konserten är utsåld men som hyres-
gäst 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 registrerar dig. 
För att läsa mer och ta del av Framti-
dens digitala konserthus besök 
framtidenmusik.se.

Får vi bjuda på Popical hemma 
hos dig?

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

Om du vill gå nybörjarkurs i segling 
och är i åldern 8-12 år kan du nu an-
mäla dig. Seglarskolan görs i samar-
bete mellan GKSS (Göteborgs Kungli-
ga Segelsällskap), Rotary Långedrag 
och Gårdstensbostäder. Kursen är 
kostnadsfri men bindanade om du 
anmält dig dock måste du kunna sim-
ma 200 meter för att vara med. 
Nybörjarkurs period 1:  19 – 23 /6 
Nybörjarkurs period 2:  27/6 – 1/7 
Vi återkommer om läger och när fort-
sättningskurs kommer att vara. 

Anmäl dig till Salma på Gårdstensbo-
städer, telefon 031-332 60 00.

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

Kommande filmer:
22/4    The Walk
29/4    Spectre
13/5     In the Heart of the Sea
20/5     The Night Before
27/5     Star Wars –The force Awakens
3/6        Coosebumps
10/6      Point Break
17/6     Ride Along 2

Därefter är det sommaruppehåll. Film-
visningen startar igen den 2 september.

Filmvisning

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
20/4  ZUMBA med Paula Mendes, IDÉUM
27/4  Intervaller 
4/5  Föreläsning: Hälsa - hur knäcker vi hälsokoden?
11/5  Jogg/promenad och gym 
17/5  TrailVarvet, Slottsskogen
18/5  StafettVarvet, 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

Seglarskola 
sommaren 
2016

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

”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.
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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 kaikille  ma-to 9-15, pe 9-13.
Öppet för alla  må-to 9-15. fr 9-13.
Puhelin/tel: 031 330 98 55
Osoite/Adress: Peppargatan 41
-Ruokailu /Lunch  ti o to klo. 12.00-14.00.
-Sotalapset joka toinen tiistai (parittomat vii-
kot) ruokailun jälkeen.
-Krigsbarn varannan tisdag, efter lunch, 
ojämna veckor.
Lisätietoja/mer info: 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




