
Ungdomar i fokus vid 
sommarlunchen
Text och bild: Kenth Lärk

- Ni är väldigt viktiga. Det är ni 

som bidrar till att vi kan visa upp 

ett snyggt och rent Gårdsten. Den 

hälsningen riktade Gårdstensbo-

städers vd Michael Pirosanto till 

årets sommarjobbare.

Platsen var Idéum där sommarjobbar-

na och inbjudna gäster samlades för en 

sommarlunch, som nu blivit tradition.

Det är 120 ungdomar som fått möj-

ligheten att sommarjobba hos Gård-

stensbostäder 2017. Ungdomar som haft 

sommarjobb tidigare fungerar som led-

are. Salma Nazzal, som är kontaktper-

son för ungdomarna, hade också rollen 

som prisutdelare vid sommarlunchen.

Då utsågs bland annat Årets Gård-

stensungdom 2017 och den utmärkelsen 

fick Mustafa Almosawy. I motiveringen 

sägs bland annat att Mustafa visar stor 

passion och engagemang och att han all-

tid är beredd att göra det lilla extra.

Mustafa ställer upp som frivillig ledare 

vid fotbollsaktiviteten som GAIS har i samar-

bete med Gårdstensbostäder på torsdagar.

Förebilder
Det utnämndes också två Förebilder. 

Den utmärkelsen gick till Patrycija 

Medlenska och Semhar Kidane.

Patrycija gick på det måleriprojekt 

som Gårdstensbostäder startade för två 

år sedan och gick sedan vidare via ut-

bildning inom projektet ”Sätt färg på Gö-

teborg”. Idag är hon anställd som lärling 

hos KP Måleri. Patrycija beskrivs som en 

väldigt trevlig och vänlig person att ha 

som arbetskamrat.

 I motiveringen till varför Semhar 

är en förebild står det att hon har stort 

engagemang och vilja att stötta feriear-

betare. Semhar är noggrann och snabb i 

sitt arbete.

 Dessutom premierades sommarjob-

barna i Dalengruppen. Det är ett gäng 

ungdomar som under Mattias Lind-

ströms ledning rensar och röjer i Dalen. 

Gruppen blev klar med jobbet rekords-

nabbt. Det tog bara två och en halv vecka.

www.gardstensbostader.se  •  www.facebook.com/gardstensbostader 

Information från Gårdstensbostäder Nr. 8 / Augusti 2017

Mustafa Almosawy är utnämnd till Årets Gårdstensungdom 2017 och Patrycija Medlenska och Semhar Kidane 

utnämndes till Förebilder. Här tillsammans med Michael Pirosanto och Salma Nazzal.

Dalengruppen, från vänster, Martina, Nejra, Mattias Lindström från HTE Garden, Wassim, Shafici, Narec och 

Ban.

Jubileums- och Boutställningen öppen onsdagar
Ta del av vad som byggs och vad som ska byggas i Gårdsten.

Öppettider: 16.30-18.00  •  Var: Utställningslokalen i Gårdstens Centrum  •  Vi bjuder på kaffe
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Text: Kenth Lärk  

De insatser som Salma Nazzal gör 

för Gårdstens bästa har givit ekon 

ända in till Gustaf Adolfs torg. Vid 

en högtidlig ceremoni fick Salma 

ta emot Göteborgs Stads förtjänst-

tecken 2017.

- Jag fick ett brev där det stod något om 

förtjänsttecken. Vad är förtjänsttecken, 

tänkte jag. Det ordet hade jag inte hört 

innan, berättar hon.

 Men när Salma kom till jobbet på 

Gårdstensbostäder dagen därpå fick hon 

klart för sig vad det handlade om. Det är 

en fin utmärkelse som varje år delas ut 

till ett antal personer som gjort betydan-

de insatser för staden. I år fanns bland 

andra skådespelaren Sven Wollter bland 

dom som fick priset.

 - Jag är naturligtvis tacksam, men 

först och främst handlar det om att jag 

gör mitt jobb med engagemang, säger 

Salma.

Med från början
Salma Nazzal är född i Irak och var 

tvungen att fly från sitt land och lämna 

sin familj. Via Prag i Tjeckien och fyra år 

som lärare i Jemen kom hon 1991 med 

sin man och två barn till Sverige. I år fi-

rar Gårdstensbostäder 20-årsjubileum 

och Salma har varit med hela tiden. De 

två första åren som frivillig och från 1999 

som anställd.

 Otaliga är de projekt i Gårdsten där 

Salma varit inblandad och ledande.

 - Jag brinner för att alla ungdomar 

och vuxna i utsatta områden ska komma 

in på arbetsmarknaden och på så sätt bli 

delaktiga i samhället.

 - Och det är viktigt för mig att se 

glädjen i barnens ansikten när dom spe-

lar fotboll, seglar eller är med i någon 

annan av våra aktiviteter. Eller känna 

glädje tillsammans med vuxna när dom 

får jobb, berättar Salma.

Gårdstens mamma
Hon har med åren blivit en kändis i Gård-

sten och fått smeknamnet ”Gårdstens 

mamma”.

 - Dom som var små när jag började 

har nu vuxit upp och blivit barnskötare, 

läkare, ingenjörer eller något annat. Jag 

får sådana mammakänslor när vi träffas 

och jag kramar dom, säger Salma som 

lovar att fortsätta jobba för Gårdsten på 

samma sätt som hon gjort hittills.

Här är ett utdrag ur Göteborgs Stads 

motivering till utmärkelsen:

”Salma har bidragit mycket till utveck-

lingen i Gårdsten, från ett område med 

hög kriminalitet, tomma lägenheter och 

stor arbetslöshet. Idag är lägenheterna i 

området uthyrda, många har fått jobb ge-

nom att Gårdstensbostäder varit kreativa 

och ställt sociala krav i de upphandlingar 

som gjorts…. För dina insatser och ditt 

engagemang för boende i Gårdsten och 

alldeles särskilt för ditt enträgna arbete 

med att hjälpa stadsdelens ungdomar till 

fritidsaktiviteter och inte minst jobb vill 

vi därför ge dig stadens förtjänsttecken.”

Nu är ”Gårdstens mamma”
prisad av Göteborgs Stad

Vid en högtidlig ceremoni i Konserthuset den 7 juni fick Salma Nazzal ta emot förtjänsttecknet som består av 

en medalj, Poseidonstatyett och diplom.

Här är Salma med en av årets pristagare, skådespe-

laren Sven Wollter.
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Text och bild: Kenth Lärk 

Skulle det verkligen gå att lära 

sig cykla och dessutom meka med 

cykeln? Nasrin och Amel var tvek-

samma i början, men inte längre.

De två har inte bara lärt sig cykla. Nu kan 

de också meka med cykeln och dessut-

om ge sig ut på turer med egen hoj.

 - Det har gått över all förväntan. Led-

arna har varit jätteduktiga och hjälpsam-

ma, berättar de.

 Den 27 juni var det säsongsavslut-

ning för aktiviteten ”Fixa cykel”. Ett drygt 

tiotal deltagare samt ledarna Fabienne, 

Jake och Janne fanns på plats i lokalen i 

Gårdstens centrum.

 Deltagarna börjar i regel med 20 tim-

mars cykelskola och de som gått den 

kursen har sedan företräde till Fixa cykel 

där man vid tio tillfällen får lära sig att 

skruva och fixa med cyklarna.

 I ett samarbete mellan olika fastig-

hetsägare tar man hand om övergivna 

cyklar och det är dessa som deltagarna 

mekar med. Efter renoveringen får man 

cykeln.

 Vid avslutningen handlade det om att 

förse cyklarna med lyse och lås. Dessut-

om delades det ut cykelhjälmar.

 - Vi brukar fika varje gång men nu vid 

avslutningen blir det mat också, säger 

Fabienne.

 Och visst blev det mat och kalas. Del-

tagarna hade med sig massor av godsa-

ker som de själva hade lagat och bakat.

Projektet stöds av Gårdstensbostäder 

och Hyresgästföreningen.

Nasrin och Amel har mekat färdigt och får behålla cyklarna.

Fadumo får hjälp av Janne från Hyresgästföreningen.

Dahabo Muse är duktig på att skruva och fixa.

De kan fixa cykeln
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Öppet från och med 22 augusti på tisdagar, onsdagar och torsdagar med aktiviteter. 

Schema med övriga aktiviteter kommer i september. 

Aktiviteterna är gratis och ingen anmälan krävs.

Text och bild: Kenth Lärk

Utnämnd till Årets Gårdstensbo 2016. 

   - Jag förstod inte varför men 

blev naturligtvis glad, säger Gunn  

Eriksson.

Då kan vi berätta att det finns flera an-

ledningar till att Gunn fick utmärkelsen. 

Här är juryns motivering:

 ”Hon är med i Hyresgästförening-

en i norra Gårdsten. Hon brukar frek-

vent vara delaktig och hjälpa till vid de 

sammankomster, träffar och aktiviteter 

som huscheferna i området brukar ha 

tillsammans med Hyresgästföreningen. 

Det är mycket uppskattat.”

Gunn Eriksson är suppleant i Hyresgäst-

föreningens styrelse men att sitta på 

möten är inte hennes grej.

 - Jag ställer upp och hjälper till när 

dom behöver mig. Till exempel på Gård-

stensdagen där vi säljer lotter. Det är ett 

trevligt arrangemang med mycket folk, 

musik och artister, säger hon.

 Gunn flyttade från Strömstad till 

Gårdsten 1988.

 - Det går framåt i Gårdsten. Här finns 

inget att klaga på. Vi har en stor butik i 

centrum och här finns både fiskaffär och 

grönsaksbutik, säger hon.

 Att bli Årets Gårdstensbo innebär att 

man får presentkort.

 - Det är bra för då kan man själv be-

stämma vad man vill köpa, tycker Gunn 

Eriksson. 

Gunn hjälper gärna till

Hälsa och träning vid Kaneltorget

Adress: Kaneltorget 1, Gårdstens gym

Kontakt: Johanna Froode, 0707-496462

johanna.froode@gardstensbostader.se

I samarbete med Angereds Närsjukhus.

Gunn Eriksson blev en av Årets Gårdstensbor 2016.

Filmvisning på Fritidsklubben 

Diamanten startar fredagen den 

1 september kl 14.30. 

Kommande filmer:

1/9 Spark

8/9 Kong: Skull Island

15/9 Skönheten och odjuret 2017

22/9 Ghost in the Shell

29/9 Power Rangers

Filmvisning

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.

Gymmet har öppet: 

tisdagar kl. 15.30 - 17.00 

Träningsträffen: 

onsdagar kl. 17.30 - 19.00
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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. 

Salviagården för uthyrning 
Nu finns det en lokal till som kan hyras för 

olika aktiviteter. Det gäller Salviagården på 

Salviagatan som fått en rejäl uppfräschning.

 - Alla hyresgäster i Gårdsten har 

möjligheter att boka lokalen. Den kan 

till exempel användas för barnkalas, fes-

ter, informationsträffar och annat, säger 

Gårdstensbostäders Karin Burö.

 Lokalen i Salviagården är ommålad 

och allmänt uppfräschad. I köket finns ny 

diskmaskin, kyl och frys. Här finns plats 

för upp till 50 personer.

Lokalen kan bokas från och med 1 sep-

tember. 

För bokning och ytterligare information 

om Timjansgården eller Salviagården 

kontakta Karin Burö: 

Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 

telefon 031-332 60 00 på vardagar.

Gårdstensbostäders Karin Burö och Omar Shawki 

ska se till att det kommer upp lite konst på väggarna 

i Salviagården innan uthyrningen startar.

Hyr lokal för 
fester och andra 
arrangemang

NYHET!

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 anmälningsblankett, 

prislista och information finns på 

www.gardstensbostader.se

 Hyr elbil genom 
Gårdstensbostäder 

Fotbollsträningen startar igen torsdag 

den 24 augusti. Samling utanför Fritids-

klubben Diamanten kl 17.00. Ta med klä-

der och skor för utomhusbruk.

Ålder:  Flickor och pojkar 6-12 år

När:  Torsdagar kl. 17.00-18.30

Var:  Utomhus i Gårdstensdalen, 

idrottshallen vid dåligt väder

Start:  Torsdagen den 24 augusti

Anmäl er till: 

Mikael Lindström Tel nr: 0707-21 39 35

GAIS Akademi ansvarig, epost: mikael.

lindstrom@gais.se 

(Det går även bra att anmäla sig på 

plats)

Vi söker fler ledare till GAIS i Gårdsten

Du som vill vara engagerad som ledare 

för barnen i fotbollsträning är välkom-

men att anmäla dig direkt till Mikael 

Lindström. 

FOTBOLL MED GAIS 
I GÅRDSTEN



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  8  /  2 0 1 7

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

Gårdstens öppna mötesplats
– alla är välkomna
Plats: Muskotgatan 47

För mer information: 

Helena Nilsson, Förskolärare

Telefon: 070- 6123268, e-post: 

helena.nilsson@angered.goteborg.se 

Moa Hallmyr Lewis, Processledare

Telefon: 072- 2310583, e-post: 

moa.hallmyr.lewis@angered.goteborg.se 

Solhuskafé
Välkommen till Ekgården 

39 både nya och gamla 

boende i Västra Gårdsten, 

ung som gammal.

Söndagsöppet kl. 15-17 

från och med 3/9. 

Servering av härligt goda hembakade kakor 

med kaffe 20:-. Kom gärna med förslag till 

aktiviteter; spel, film, musik mm.

Varje onsdag året runt spelar vi även 

boule och träffas i Solhuskafét kl. 15.00.

Boulespel på utomhusbanan intill, vid 

vackert väder. Välkomna!

Onsdagen den 14 juni var det skolavslut-

ning i Gårdstensskolan. Traditionsenligt 

delade Gårdstensbostäder även i år ut 

stipendier till duktiga elever som gjort 

något alldeles extra. Även stipendie till 

bästa klass delades ut.

Stipendier till duktiga elever Gårdsten.se

I samarbete med ABF startar kursen 

måndagen den 4 september, kl. 17-19 

med drop-in. Plats: Musikstudion vid 

Gårdstens centrum.

Pianokurs i 
Musikstudion
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Kom igång-gympa för kvinnor  

Tid & plats: Onsdagar kl. 14-15 

i Timjansgården, startar igen 30 

augusti.   

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 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. 10-21

TISDAGAR: ÖPPET KL. 10-18.45

ONSDAG: ÖPPET KL. 10-12, 14-16

TORSDAGAR: Öppet kl. 14-18.45

FREDAGAR: Öppet kl. 10-14

SÖNDAGAR: Öppet kl. 15-17

Iranska Senior-

föreningen  

håller öppet 

kl. 10-12

Sittgympa med Allan 

kl. 11-12

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

Öppethus: Kafé med Anita J och hembakat för alla 55+ i Gårdsten 

10 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

Datorsupport med 

Gull-Britt 

jämna veckor kl. 14-16

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

Mamas Retro 
Gårdsten
Butik i Gårdstens Centrum. 

Skänk barnkläder, mammakläder eller 

barnartiklar till Mamas Retro.

Kontakta: 
Randi 0760-500 342 eller Carina 

0760-500 484.
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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

Omar   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 

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 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 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 - support

Helgfria vardagar 7-16: Göteborgs 

Stads leasing AB servicecenter 

031-368 49 00. 

kundmottagningen@gsl.goteborg.se

Övrig tid: Journummer 0771-27 37 00. 

Bilbokning: gsl.2ma.se

Nyttiga kontakter


