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Gårdsten har fått apotek
Gårdsten har väntat och vän-
tat men nu finns det på plats. 
Apoteksgruppen har öppnat i 
Gårdsten Centrum.

GÅRDSTENSBLADET BESÖKER det nya 
apoteket på öppningsdagen den 31 
januari. Det är tidig förmiddag och de 
sista förberedelserna pågår innan det är 
dags att dra upp jalusiet och släppa in 
kunderna.

Det ska delas ut goodiebags, ballonger 
blåses upp och vagnar med varor som 
erbjuds till öppningspris ställs på plats.

-Det känns både bra och spännande. 
Vi hoppas att det kommer många kunder, 
säger Fariba Kiamarsi som driver det 
nya apoteket tillsammans med sin man 
Morteza Nejad. De bor i Mölnlycke och 
driver ett apotek till i regionen.

Apoteksgruppen har närmare 200 
apotek med drygt tusen medarbetare runt 
om i landet. Man möjliggör egenföreta-
gande genom franchise och är den enda 
apotekskedjan i Sverige som har både 

kedjedrivna och franchisedrivna apotek. 
Apoteket i Gårdsten är franchise-apotek 
nummer 48 i landet.

Öppettiderna är måndagar-fredagar  
kl 9-18 och lördagar kl 10-14.

- Vi är positiva till att också ha öppet 
på söndagar om det visar sig att ett sådant 
behov finns, förklarar Fariba Kiamarsi.

Etableringen betyder mycket för 
Gårdsten.

- Det är väldigt glädjande att 
Apoteksgruppen har etablerat sig i 
Gårdsten. När vårdcentralen öppnade 
för några år sedan var målet att också få 
hit ett apotek. Nu fortsätter utvecklingen 
av Centrum i enlighet med visionen 
Gårdsten 2025, säger Gårdstensbostäders 
tf. vd Jehan Mansour.

Sammanslagning
I höstas beslutades det att Apoteksgruppen 
och Kronans Apotek går samman. Den 
nya kedjan, som får en omsättning på cirka 
12 miljarder kronor har valt att använda 
varumärket Kronans Apotek.

Det innebär att apoteket i Gårdsten 
komma att skyltas om till Apoteket 
Kronan. Men det kommer dröja ett tag 
innan förändringsarbetet mot det nya 
varumärket genomförs.

Öppettider
Måndag-fredag    kl 9-18 

Lördag   kl 10-14.

NYA KONTORET ÄR INVIGT  
Gårdstensbostäders nya kontor ligger 

mitt i centrum på Salviatoget  // s.3

FLERA VÄXTHUS ÄR PÅ GÅNG 
De två första växthusen är klara för 
odling om ett par månader.  // s.4

GÅRDSTENSBOSTÄDER ÄR 
ETT AV DE TRE BÄSTA 

Om hyresgästerna får bestämma // s.5

Abdallah Al Ashlaq, Fariba Kiamarsi och 
Morteza Nejad är beredda att ta emot 
kunderna.

Apoteket ligger omedelbart till vänster 
i nya entrén till Gårdsten Centrum, från 
Salviatorget.

Gårdstensbostäder hälsar Apotektsgruppen välkomna till Gårdsten centrum. Från vänster 
Morteza Nejad, Jehan Mansour och Sarah Karlsson Gårdstensbostäder, Fariba Kiamarsi, Anki 
Caspersson Gårdstensbostäder och Abdallah Al Ashlag.
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Stora arbeten utförda på 
Peppargatan och Kanelgatan
En rad renoverings- och förbätt-
ringsarbeten genomfördes under 
2022 i västra Gårdsten.

Alla trappuppgångar i lamellhusen på 
Peppargatan och Kanelgatan har fått 
nya belysningsarmaturer. Där finns nu 
närvarostyrd LED-belysning. LED är mer 
energieffektivt eftersom lamporna förbru-
kar mindre energi än traditionella lampor 
och har längre livslängd. På dagtid lyser 

endast en av de två armaturerna per 
våningsplan och då utnyttjas cirka 15 
procent av belysningens kapacitet innan 
den tänds med full styrka vid rörelse. På 
kvällstid gäller detsamma för den andra 
armaturen.

Det har också utförts målningsarbeten 
i trappuppgångarna på Kanelgatan. 
Motsvarande målningsarbeten pågår på 
Peppargatan.

Under hösten 2021 och våren-som-
maren 2022 tvättades alla fasader på 
Kanelgatan och Peppargatan.

Fasadrenoveringar har utförts på 
två låghus på Peppargatan. Det gäller 
Almgården 5-6 och Askgården 22-24 
där gavlarna fått utanpåliggande ski-
vor som skydd mot väder och vind. 
Fasadrenovering har också genomförts på 
husens långsidor där man fogat om, lagt 
på en betongslamning och därefter har 
fasaderna målats.

Gavlarna på höghusen Oxelgården 
33, Almgården 1 och Askgården 17 har 
försetts med nya utanpåliggande skivor. 
Just nu pågår arbete på Lönngården 25. 

Personalnytt
Här presenterar Gårdstens-
bostäder senaste nytt när det 
gäller personalförändringar i 
bolaget.

Daniel Gorgioski ny huschef
I förra numret av Gårdstensbladet 
presenterade vi våra nya huschefer. 
Dock saknade vi en bild på Daniel. 
Vi hälsar Daniel välkommen till 
Gårdstensbostäder.

Daniel Gorgioski ansvarar för 
Muskotgatan 39-67 och 28-42  
på telefon 031-332 60 71  
och på besökstiden  
på Salviatorget 3.

Ulf Merlander ny vd på  
Gårdstensbostäder
Den 6 februari tillträdde Ulf Merlander 
befattningen som verkställande direktör 
för Gårdstensbostäder. Att sadla om från 
ett yrke till ett annat ser Ulf som både 
spännande och utmanande.

Ulf Merlander tar över ledarskapet för 
Gårdstensbostäder efter Jehan Mansour 
som varit tillförordnad vd sedan Michael 
Pirosanto gick i pension i juli förra året. 
Jehan Mansour fortsätter som bolagets 
förvaltnings- och säkerhetschef.

I nästa nummer av Gårdstensbladet 
kommer vi att ha en längre intervju med 
Ulf Merlander. 

Ett av trappuppgångarna som fått närvarostyrd 
LED-belysning.

Huschefen Jens Stenlund visar hur fin fasaden blivit efter betongslamning och sedan målning.
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Spanar du efter 
sommarjobb?
Du som går i årskurs 9 och på gymnasiet 
år 1 kan ansöka om sommarjobb.

Mer information och länk till 
ansökan finns på Göteborgs stads 
hemsida: www.goteborg.se/nxtgengbg. 
Ansökningsperioden är öppen fram till 
den 28 februari. 

Nya kontoret är invigt
Gårdstensbostäders nya kontor lig-
ger mitt i centrum på Salviatorget, 
och har alla förutsättningar att bli 
en mötesplats.

Invigningen av kontoret skedde den 25 ja-
nuari i närvaro av många inbjudna gäster. 
Ett blågult band var uppspänt i entrén och 
tf. vd Jehan Mansour förklarade att han 
var mycket nöjd med att all personal nu 
finns samlad på samma ställe. Därför var 
det också en självklarhet att personalen 
skulle stå för bandklippningen.

Gårdstensbostäders styrelseordförande 
Mohamed Hama Aldrin konstaterade 

att kontoret inte är det enda nybygget i 
området.

- Tio bolag i samverkan svarar för en 
nyproduktion av ca 1 500 nya bostäder 
och Gårdsten kommer att få ca 3 500 
nya invånare till 2025. Sakta men säkert 
håller en livskraftig blandstad på att växa 
fram i Gårdsten, sade Mohamed Hama 
Aldrin.

- Det är roligt att så många vill vara 
med och ta ansvar för samhällsbygget 
Gårdsten, sade han och riktade ett tack 
till alla inblandade.

Efter blandklippningen fanns det 
möjlighet att göra en rundvandring i 

de nya lokalerna och goda hamburgare 
serverades från en vagn utanför entrén. 

Gårdstensbostäders personal stod för bandklippningen när kontoret invigdes.

Det var många inbjudna gäster som kom till 
invigningen.

goteborg.se/nxtgengbg
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Flera växthus är på gång
De två första växthusen är klara 
för odling om ett par månader och 
ytterligare ett växthus är under 
planering.

Det handlar om den storsatsning där 
Gårdstensbostäder, tillsammans med hy-
resgästerna, ska göra området till en grön 
och blomstrande stadsdel. Växthusen 
ska bli platser för odling och gemenskap. 
Mötesplatser som främjar integration och 
samvaro.

Bygget av växthuset på Oxelgården 42 
har kommit långt. Det är snart dags att 
mura upp odlingsplatserna.

- Det är ett väldigt stort intresse för 
odling, säger huschefen Jens Stenlund.

När det gäller färdigställande av 
odlingsplatserna räknar Jens med att få 
hjälp av engagerade hyresgäster.

- Jag har redan pratat med några och 
räknar med att fler frivilliga vill ställa upp 
och göra en insats, säger han.

Gemensamhetslokaler
Planen är att det första växthuset 
på Oxelgården 42 och det andra på 
Oxelgården 33 ska vara färdiga till den 
1 maj eller något tidigare. Förutom 
odlingsplatserna får växthusen 

gemensamhetslokaler och pentry som kan 
bokas för barnkalas, släktmiddagar eller 
liknande. Det är ett höghus och två låghus 
som delar på respektive växthus.

Innan det är dags för odling kommer 
hyresgästerna att bli inbjudna till ett upp-
taktsmöte där de kan anmäla sitt intresse 
för odlingsplatserna. Samtidigt kommer 
ansvariga att utses som bland annat 
kommer hjälpa till att sköta hanteringen 
av nycklarna till gemensamhetslokalerna.

Satsningen omfattar totalt sju växthus. 
Planen är att det tredje ska uppföras på 
Bokgården 27. Hyresgästerna kommer 
att få mer information om detta och blir 
inbjudna till ett möte. 

Gårdstensbostäder i final när  
Kundkristallen avgjordes
Gårdstensbostäder är ett av de tre 
bästa företagen om hyresgästerna 
får bestämma. Det fastställdes i 
finalen av det prestigefyllda priset 
Kundkristallen.

Kundkristallen delas ut bland företag 
i Sverige som under 2022 genomfört 
kundundersökningar med AktivBo.

Det är ingen jury eller experter som 
utser vinnarna i Kundkristallen. Priset 
baseras helt på hyresgästernas omdömen. 
Det är både privata och kommunala 
bostadsföretag som deltar och tävlar i 
service och kvalitet. 

Gårdstensbostäder var nominerat i 
storleksklassen 1 000-3 999 lägenheter 

bland företag som gjort det största lyftet 
av serviceindexet i förra årets kundu-
ndersökning. De andra två som nomi-
nerats var Laholmshem och Rosengård 
Fastighets AB i Malmö.

Vinnarna i Kundkristallen, som 
delades ut för 18:e året i rad, presenterades 
den 9 februari vid Benchmark Event på 
Berns Salonger i Stockholm.

- Tyvärr blev vi inte vinnare av priset 
i bästa lyft i serviceindexet. Vi gratulerar 
Rosengårds Fastighets AB som tog 
hem priset i den kategorin, säger Anki 
Caspersson, informations- och mark-
nadsansvarig på Gårdstensbostäder.

- Vi är så klart jättestolta för att ha 
blivit nominerade i den kategorin då 

vi gjort ett 
fantastiskt lyft 
på 3,6 procent 
i 2022 års kun-
dundersökning. 
Vi har aldrig 
tidigare blivit 
nominerade till 
Kundkristallen 
och tackar våra 
hyresgäster som 
givit oss dessa 
fina betyg i den 
senaste undersökningen, säger Anki som 
tillsammans med kollegor fanns på plats 
i Stockholm vid prisutdelningen.  

Huschefen Jens Stenlund kan konstatera att 
det finns utrymme för mång odlingsplatser i 
växthuset på Oxelgården 42.

Växthusen med gemensamhetslokaler på Oxelgården är snart klara.
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Välkommen till  
Gårdstensbostäders 
Läxhjälp!
Under tolv veckor i vår kommer 
Gårdstensbostäder erbjuda Läxhjälp  
för årkurs 4 - 6. 
Är du intresserad av att anmäla ditt 
barn, vänligen kontakta: 
Louise Schaufelberger Staffas  
070-793 91 22 

Start: Onsdag 1/3 kl 16.30 
(uppehåll påsklov v.15)
Plats: Fritidsklubben Diamanten i 
Dalen. 
OBS! Begränsat antal platser och 
anmälan krävs 

Ungdomar från Gårdsten fick 
stipendier på Båtmässan
Ett 15-tal gårdstensungdomar 
som antingen gått Seglarskolan 
eller har intresse för segling fick 
under en eftermiddag möjlighet att 
besöka Båtmässan. Där fyra fina 
stipendier delades ut.

Besöket på Svenska Mässan inleddes med 
fika för alla och sedan fick fyra ungdo-
mar gå upp på scenen för att ta emot 
stipendier.

Innan utdelningen berättade Anders 
Andrén från GKSS och Rotary Långedrag 
lite om historien bakom Seglarskolan som 
numera kallas för Ungdom och Segling.

Aktiviteten är inne på sitt 18:e år och 
det är över 440 ungdomar från Gårdsten 
som deltagit, ungefär lika många pojkar 
som flickor.

De som fick ta emot stipendier på 
10 000 kr vardera var Elli Hukic, Samia 
Mohamed, Sundus Mohamed och Sofia 
Kateva. Mottagarna fick stipendiet för sitt 
goda föredöme för seglande ungdomar 
från Gårdsten.

Elli, Samia och Sundus började i 
Seglarskolan redan när de var i 10-års-
åldern och har avancerat till ledare. Alla 
tre förklarade att de vill fortsätta med att 
vara ledare för gårdstensungdomar som 
vill lära sig segla. Sofia Kateva har blivit 
en duktig tävlingsseglare och hon tänker 
fortsätta på den banan. 

Stipendierna delades av representanter för de 
som står bakom Ungdom och Segling. Peter 
Björnhage, Rotary Långedrag, Ulf Merlander, 
vd Gårdstensbostäder, Cecilia Lööf, Göteborgs 
Hamn och Thomas Rahm, GKSS.

De fyra stipendiaterna. Sundus Mohamed, Elli Hukic, Sofia Kateva och Samia Mohamed.

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

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

Jämför hemförsäkringar – oberoende 
bedömning hos  
www.konsumenternas.se.  

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. 

Yosef och Hud gillade poolen där de fick ro 
med en gummibåt.
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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.

Nu söker vi hyresgäster som vill 
jobba extra med utomhusarbete!
Gårdstensbostäder söker nu hyresgäster 
som är intresserade av att arbeta extra 
vid behov. Arbetsuppgifterna är främst 
utomhus och kan innebära följande: 

• Tömma grovsoprum
• Dela ut lappar i brevlådor eller 

trappuppgångar
• Tömma lägenheter
• Plocka skräp

Arbetstider: vardagar, dagtid, vid behov.
Lämna gärna en intresseanmälan i 
receptionen på vårt kontor Salviatorget 3.

Vid frågor, kontakta Louise 
Schaufelberger Staffas telefon:  
0707–93 91 22.  

Mamas Retro Gårdsten
Butik i Gårdstens Centrum. 
Skänk barnkläder, mammakläder eller 
barnartiklar.
Kontakt: Butik 0720-49 86 38 eller 
Kontor 073-983 48 30 

Lindra Second Hand
Butik på Salviagatan 1.
Öppettider: Måndag-fredag kl. 11-18, 
lördag kl. 11-15, söndag stängt. 

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.

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 031-3326010 eller via mejl bashkim.
fetahi@gardstensbostader.se.
Du som bor i våra 55+ lägenheter kan hålla utkik efter en 
enkät som snart kommer ut i din brevlåda, angående just 
Seniorlokalen. 

Dag Tid Aktivitet

Måndagar: 12.00-14.00 Lär dig spanska  med Allan

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

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 

14.00-16.00 Musikcafé med Eva från Kyrkan i Bergsjön

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Söndagar: 14.30 Café söndag, 25 kr/person
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Välkommen till  
Hälsostugans aktiviteter 

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

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

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)

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.

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 

16.00-17.30 Gym öppet

17.30-18.30 Puls & Styrka  
Gruppträning på Hälsostugan

Tisdagar 11.00-12.00 Yoga-inspirerad träning  
i Seniorlokalen Muskotgatan 10

Onsdagar 11.15-11.45 Träning tillsammans med LeVa-mottagningen  
Även digitalt (kontakta Jenny) 
Sista träningen 8/3

16.00-18.30 Gym öppet

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

Fredagar 10.00-12.00 Gym öppet

11.15-11.45 Träning tillsammans med LeVa-mottagningen  
Även digitalt (kontakta Jenny) Sista träningen 10/3

Hej
granne!

Vi bjuder 
på fika!

Välkommen

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. 
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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: 14673
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.


