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På skolavslutning i juni delade 
Gårdstensbostäder återigen ut di-
plom till ungdomar som gjort ett 
gott resultat i skolan under läs-
året. Skolan har i år uppvisat totalt 
sett mycket bra resultat. 52,9 % av 
niondeklassarna är nu behöriga 
till yrkesförberedande program på 
gymnasieskolan (2015 43 %).

– Det är viktigt att premiera goda resultat 
till eleverna. Detta är en del i ett mång-
årigt samarbete mellan Gårdstenssko-
lan och bolaget, säger Michael Pirosan-
to, VD Gårdstensbostäder. Vi gratulerar 
samtliga stipendiater.

Bästa klass:
Som Bästa klass utsågs Klass 5A. 

Bästa prestation: 
Årskurs 5: Makfirete
Den elev som har lånat och läst flest 
böcker.

Årskurs 6: Roberto Mujkic
Eleven har utvecklats mycket bra under 
det gångna året. Hans ökande intresse 

DIPLOM TILL DUKTIGA SKOL-
ELEVER PÅ GÅRDSTENSSKOLAN

för studierna har gjort honom till en god 
förebild och en bra vän.

Årskurs 7: Carlos Sirbu
Eleven har under vårterminen visat ökat 
intresse för skolan och studierna och är 
genom sitt hårda arbete en god förebild 

för andra elever. Han visar på goda re-
sultat i både klassrummet och på proven 
och bidrar på så sätt till en bra atmosfär 
i klassen.

Årskurs 9: Kina Adjieva
Eleven har visat att ingenting är omöjligt! 
Efter bara två år i Sverige har hon lyckats 
få betyg i alla ämnen, och visat att det går 
att behärska ett språk bara man vill och 
är motiverad. Eleven är en glädjesprida-
re, ödmjuk, vänlig och en inspiration för 
alla på skolan.

Bästa betyg:
Årskurs 8: Karin Abdullah
Årskurs 9: Nejra Cano
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Filmvisning på Fritidsklubben Di-
amanten i Gårdstensdalen startar 
igen fredagen den 2 sep. kl. 14.30.
Höstens filmer:
2/9: Goosebumps 
9/9: Zootropolis
16/9: Ride Along 2
23/9: Gods of Egypt
30/9: Kung Fu Panda 3 
7/10: Batman v Superman
 -dawn of justice
14/10: Djungelboken 2016
21/10: Captain America-Civil war
28/10: Jakten till månen

För tredje året i rad premierade Gårdstensbostäder duktiga ungdomar 
från Gårdsten. Det är många ungdomar som på olika sätt är förebilder 
och gör sig väl värda att uppmärksammas. I år var det två tjejer som spe-
ciellt utmärkt sig på lite olika sätt. Happiness Charles och Segal Moha-
med. Dessutom premierades även Belmin Belic för sin karriär från som-
marjobbare hos Gårdstensbostäder till arbetsledare hos Vinga Hiss.

Årets Gårdstens-
ungdomar 2016

Juryns motivering:
Happiness Charles
Hon har sedan två år tillbaka tränat till-
sammans med sin mamma Charity på 
TräningsTräffarna i Gårdsten. Hon är en 
glad och positiv tjej som sprider energi 
till övriga deltagare. 2016 blev hon rekry-
terad som ledare till GöteborgsVarvets 
löparskola i Gårdsten där hon under vå-
ren tränat barn 8 - 12 år. Happiness har 
som ledare visat stort engagemang och 
ledarskap med målet att få fler barn att 
börja röra på sig och få en bättre hälsa. 
I premiären av Cityvarvet, ett motions-
lopp som GöteborgsVarvet arrangerar, 
sprang Happiness in på en fin 8:e plats. 
 Happiness Charles är väl värd att pri-
sas som årets Gårdstensungdom då hon 
är en förebild för andra ungdomar ge-
nom sitt engagemang och viljan att på-
verka och stötta Gårdstensborna i deras 
utveckling för en bättre hälsa.

Segal Mohamed
Hon älskar Gårdsten och kallar det 
mångkulturellt område som har en po-
sitiv utveckling som i sin tur leder till 
samhällsförändringen. Hon vill vända på 
ordet segregation till samhällsföränd-
ringen genom att spegla olika sanningar 
och visa att alla är olika men vi har lika 
värde. Hon brinner för jämställdhetsfrå-
gor och är nyfiken på att förstå hur om-
givningen fungerar. Hon försöker därför 
träffa politiker ”som inte är lik mig” för 
att förstärka sig själv och öka sina kun-
skaper. Hon använda teater som verktyg 
för att spegla samhällsproblematiken. 
Hon är skådespelare och spelar på Folk-
teatern, Haga teatern, Angered teatern, 
mfl. Hon ska snart gå en skådespelarut-
bildning.

Årets Gårdstensungdomar 2016
Från vänster: Happiness Charles, Segal Mohamed, Michael Pirosanto, VD Gårdstensbostäder, Salma Naz-
zal, projektledare Gårdstensbostäder och Belmin Belic.

Filmvisning

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

Kaneltorget 2, Angered, Göteborg

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

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

Musikstudion
Höstens Keyboardkurs startar igen mån-
dagen den 5 september kl 17.00. Kursen 
görs i samarbete med ABF. 

Kontakta Salma Nazzal om du är intres-
serad. Telefon 031-332 60 00.
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Fixa cykel
Under våren har ett 10-tal personer varit med för att fixa en cykel. Pro-
jektet har varit ett samarbete mellan Hyresgästföreningarna i Gårdsten, 
Gårdstens öppna mötesplats, SDF Angered och Gårdstensbostäder. Över-
givna cyklar har fraktats till Gårdsten och målats om och pimpats på oli-
ka kreativa sätt.

Sophanteringen kostar allt mer för Gård-
sten. Många slänger heller inte rätt och 
ställer sitt skräp utanför både grovsop- 
rummen och vid sopbehållarna, Molo-
kerna. Under sommaren har ungdomar 
jobbat som miljövärdar på Saffransga-
tan och Timjansgatan. De har funnits till 
hands vid Molokstationerna för att infor-
mera hyresgäster som kommer förbi om 
både hushållssopor, kompostering och 
grovsopor.

Så här gör du:
• Hushållssopor slängs i den STORA 

Moloken
• Komposterbart (exempelvis matres-

ter) slängs i den LILLA Moloken. Här 
behöver du en nyckel och den får du 
kvittera ut hos din huschef. Endast 
bruna papperspåsar får användas. 
De finns att hämta i tvättstugan eller 
hos din huschef.

• Tidningar, glas, plast och metall 
slänger du på närmaste återvin-
ningsplats. Där finns behållare för 
olika saker.

• Grovsopor. Om du vill slänga grov-
sopor (möbler, etc) ska du kontakta 
din huschef så programmeras din 
nyckelbricka under den tid som du 
önskar. Beställs under telefon- eller 
öppettider.

Som uppstart tidigt i våras samlades samtliga samarbetspartners i fritidsgårdslokalen vid Gårdstens Cen-
trum där ”Fixa cykel” ägt rum. 

- Utöver denna fantastiska aktivitet som resulterat i att den som gjort i ordning en cy-
kel även får ta med sig den hem, är en del i ett cykelprojekt, säger Moa Hallmyr Lewis 
som är ansvarig på Gårdstens öppna mötesplats. Vi har dessutom haft cykelskola 
under våren och kommer fortsätta med detta under hösten och då även i samarbete 
med Göteborgsgirot som Gårdstensbostäder redan samverkar med.

Fixa cykel har inneburit att man får hjälp med renoveringen av en cykel samt att man målar och pimpar 
cykeln som man vill och sedan får man cykeln.

Miljövärdar
i norra
Gårdsten

Miljövärdar i Gårdsten/
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Ta hand om din katt
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.

Nu har bilpoolen fått två nya bilar att hyra 
för hyresgästerna. Bilarna kan nu gå upp 
till 25 mil om man kör ekonomiskt.
Kontakta Gårdstensbostäder om du vill 
bli medlem och hyra bil i elbilspoolen.
Välkommen till Kastanjgården 3 på mån-
dag-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

Hyr elbil 
genom Gård-
stensbostäder 

På Lindgården i västra Gårdsten är byg-
get i full gång med att bygga gemensam-
hetslokaler samt ett växthus för hyres-
gästerna på gården. Det har varit en lång 
process innan prislappen på byggnatio-
nen blev den rätta. Lokalerna ska stå 
klara till hösten.

Växthusbyggnation

Ett växthus
växer fram

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

Onsdagen den 31/8 öppnar utställningen igen och kommer hålla öppet under onsdagar framöver.
Välkomna till utställningslokalen i Gårdstens Centrum
När: Onsdagar kl. 16.30-18.00   •    Var: utställningslokalen i Gårdstens Centrum    Vi bjuder på kaffe

Byggplaner i Gårdsten - Utställning

Solhuskafé

Varmt välkomna till 
Ekgården 39. 

Kaffe med dopp 15 kr.

Öppet: Söndagar 
kl. 15-17

Varje onsdag är det boule kl 15.
Sommarstängt i augusti
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95 barn på Sommar-
fotboll med GAIS
GAIS arrangerade sommarfotboll i juni i Gårdstensdalen i samarbete med Gårdstensbostäder. Från början var 
det ca 60 barn föranmälda men när det hela startade kl. 11 på måndagen i vecka 26 var det drygt 35 barn till 
som ville spela fotboll.

FOTBOLLSPARTNERS 2016:
• Peab Sverige AB

• Energi & Miljöteknik i Göteborg AB

• Gärde Wesslau Advokatbyrå

• Proline Väst AB

• Kungälvs Rörläggeri

• Babak kött & chark

• Primär Fastighetsförvalning AB

• Götalands Lokalvård AB

• Svensk Markservice AB

• Maskinsopning West AB

– Vi är jätteglada för att det blev en sådan 
succé med fotbollen. Och tack vare hjälp 
från våra samarbetspartners blev det 
möjligt att genomföra, säger Hans Lil-
jekrantz, huschefssamordnare på Gård-
stensbostäder.

– Det var lite smått kaotiskt på måndag-
en när vi skulle starta men vi försökte så 
att vi kunde få plats för alla, säger Salma 
Nazzal, projektledare på Gårdstensbo-
städer.

• Hyresgästföreningen i Norra och 

 Västra Gårdsten 

• Låssmeden Sven Alexandersson AB

• Elektro- centralen Service AB

• Mårtensson & Håkansson

• Landskap & Management

• GI fastighetsservice

• W konsult

• Libella kakel

• Colorama Angered/Gårdsten

Från mitten av augusti startar GAIS 
höstträningen för barn 6 till 12 år 
och håller på under hela hösten, 
varje onsdag. Det blir 2 grupper 
med 25 barn per grupp. 
Ett fåtal platser kvar: Kontakta 
Gårdstensbostäder, 031-332 60 00 
eller besök oss på Kastanjgården 3.
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Under segeltävlingarna i Mar-
strand ”Match Race” bjöds ungdo-
mar från Gårdsten ut av GKSS för 
att se på kappseglingarna utanför 
Marstrand.

Segling i Marstrand

TräningsTräffen startar tisdagen 
den 30 augusti. 

Nu startar höstens träning igen på tis-
dagar och onsdagar. Alla är välkomna 
att delta. Onsdagens träning görs i sam-
arbete med GöteborgsVarvet och Gård-
stensbostäder där olika teman och trä-
ningsformer kommer bli under hösten. 
Schema kommer i septembernumret.

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

Gymmet öppet: 
tisdagar från 30/8 kl. 15.30-17.00
TräningsTräffen: 
onsdagar från 31/8 kl. 17.30-19.00 
Plats: Idéum i Gårdsten, Kaneltorget, en 
trappa ned.

– Det är kul att kunna visa upp lite större 
tävlingar för ungdomarna som gått seg-
larskola här ute i Långedrag, säger An-
ders Andrén på GKSS. 
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Kom igång-gympa för kvinnor 
startar igen onsdagen den 31/8.

Tid & plats: onsdagar kl 14-15 
i Timjansgården (t o m v. 49 
uppehåll v. 44, 2/11).

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!

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
Sommaruppehåll, start 15/9

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
Sommaruppehåll, start 28/9

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

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!
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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




