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Nu startar byggnation av 
Brf Utsikten i Gårdsten
Byggnationen av Brf Utsikten i 
Gårdsten har nu fått startbesked. 
59 nya bostadsrätter blir ett 
nytt och välkommet tillskott i en 
långsiktig satsning på stadsdelen. 
Under 2021 beräknas lägenheterna 
att vara klara för inflyttning.

BRF UTSIKTEN ÄR DEN FÖRSTA av flera etapper 
i ett arbete för att utveckla Gårdsten 
Centrum och göra det möjligt att 
välkomna nya invånare till stadsdelen. 
Brf Utsikten byggs i 12 våningar precis 
vid det nya torget och kommer att ha 
59 lägenheter med 1 – 3 rum och kök 
och blir ett av Gårdstens första flerbo-
stadshus med bostadsrätter. Kommande 
etapper består av bland annat restau-
rang, kontor och ytterligare cirka 300 
bostäder. 

— Det känns fantastiskt att få komma 
i gång med Brf Utsikten som kommer att 
skapa möjlighet för de boende i Gårdsten 
att starta en boendekarriär och få ett 
alternativ till hyresrätten. Det här är ett 
projekt som känns extra bra i hjärtat 
eftersom det bidrar till att bygga ihop 
staden och visar att det är möjligt att 
bygga på ett annat sätt i förorten, säger 
Ola Serneke, VD och koncernchef på 
Serneke Group. 

Arbetet med utvecklingen av 
Gårdstens centrum och tillskapandet av 
nya bostäder har skett i tät samverkan 
mellan det privata näringslivet, staden 
och Gårdstensbostäder som är en del 
av Framtidenkoncernen. Även ett stort 
engagemang från de människor som bor 
och verkar i området har varit en viktig 

faktor i utvecklingen.
— Det är mycket positivt för Gårdstens 

utveckling att byggnationen i Gårdstens 
centrum nu startar. Det är viktigt att 
bygget kommer igång, vilket är en del av 
Vision 2025. Ett utökat centrum i botten-
våningen på Brf Utsikten skapar bra för-
utsättningar för fler butiker när Gårdsten 
växer utifrån visionen, säger Michael 

Pirosanto, VD för Gårdstensbostäder.
Utvecklingen av Gårdsten Centrum 

och Brf Utsikten är en del av jubileums-
satsningen Bostad2021. Sernekes 
engagemang i Gårdsten är långsiktigt 
och omfattar en tioårig utbyggnadsplan 
för stadsdelen som utöver bostäder även 
inkluderar kommersiella verksamheter, 
kontor och restaurang.  

Det finns ett fåtal lägenheter kvar 
att köpa. Gå in och se vad som finns 
ledigt på www.sernekebostad.se sök 
på ”Utsikten” eller via Fastighetsbyrån 
www.fastighetsbyran.se.  

STIFTELSEN SATSAR VIDARE 
MED 116 NYA LÄGENHETER
Robert Dicksons stiftelse bygger 116 
lägenheter för vanliga göteborgare i 

Gårdsten.  // s.2

VÅRDCENTRALEN SKA BLI 
EN AV GÖTEBORGS BÄSTA

Patienterna ska känna sig trygga,  
får träffa samma läkare och vänta  

max 1-2 veckor.  // s.3

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR  

GÅRDSTENSBOSTÄDER
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Robert Dicksons satsar vidare  
med 116 lägenheter i Gårdsten
Robert Dicksons stiftelse bygger 
116 lägenheter för vanliga götebor-
gare i Gårdsten. Projektet är också 
det första riktiga steget att bygga 
samman Gårdsten och Lövgärdet.

DET NYA OMRÅDET har fått namnet Keillers 
Gårdar och ligger i nära anslutning till 
Keillers damm, med natur och rekrea-
tionsmöjligheter alldeles inpå knuten.

Den 6 december togs första spadta-
get som egentligen inte var ett spadtag. 
Istället fick kommunalrådet tillika 
byggnadsnämndens ordförande Hampus 
Magnusson (M) visa upp sina färdigheter 
att köra betongblandare. Det klarade 
han galant.

Hampus Magnusson kunde också nöjt 
konstatera att det byggs mer i Göteborg 
än i både Stockholm och Malmö.

— Det känns fantastiskt att stå här 
idag. Robert Dicksons stiftelse bygger 
kvalitativa bostäder med bra hyror för 
vanliga göteborgare, säger han.

Egen personal
Keillers Gårdar ingår i det lokala 
projektet Bostad2021 och kommer till 
största delen att bestå av ettor, tvåor 
och treor fördelade på sex huskroppar. 
Projektet genomförs i tätt samarbete 

med byggutvecklaren Botrygg Bygg AB 
som i detta fall är totalentreprenör.

— Vi har sedan tidigare 132 lägen-
heter på Kryddhyllan i västra Gårdsten. 
Nu expanderar vi ytterligare med 116 
lägenheter och etablerar samtidigt ett 
bovärdskontor med egen kvalificerad 
personal. Det är ett stort steg för oss, 
säger Mikael Jansson, vd för Robert 
Dicksons stiftelse.

Den aktuella byggnationen utgör för-
sta etappen av tre som ska genomföras 

i det nya området. I uppdraget ingår att 
skapa en stadsgata som binder samman 
Gårdsten med Lövgärdet.

Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto gav också Robert Dicksons 
en eloge för deras rimliga hyror och 
konstaterade:

— Detta området är det första riktiga 
steget att bygga ihop Gårdsten och 
Lövgärdet.

Keillers Gårdar kommer att färdig-
ställas etappvis fram till hösten 2021.  

Utbyggnad av lekplatsen 
i Norra Gårdstensdalen
Upprustningen av Norra 
Gårdstensdalen fortsätter. Just nu 
pågår en utbyggnad av lekplatsen 
som ska vara klar till våren.

VI HAR TIDIGARE BERÄTTAT att Dalen fått ett 
utegym där man kan träna hela kroppen 
med hjälp av olika redskap.

Nästa projekt är en satsning 
för barnen i Gårdsten. Park- och 
Naturförvaltningen genomför en upp-
rustning och utbyggnad av lekplatsen.

— Vi räknar med att ha en gemensam 
invigning av utegymmet och lekplatsen 
till våren, berättar Björn Mogren som är 

projekt- och byggledare.
Den färdiga lekplatsen kommer att ha 

följande redskap och utrustning: Gung-
karusell, klätternät, klätterställning 
med rutschkana, klätterlek, kryptunnel, 
bebisgunga, kompisgunga, vanlig gunga, 
sandlåda med bakbord samt lekhus.

Man bygger även kullar att leka på 
och lekplatsen får ny belysning, fler träd 
och sittplatser. Det blir även en ängsyta 
samt lökplanteringar.

— Vi anlägger också en ny gångväg 
genom hela parken som ansluter till 
gymmet och lekplatsen, säger Björn 
Mogren.  

De startade bygget. Från vänster Johan Lundgren, Botrygg, Amela Turulja, Gårdstensbostäder 
styrelse, Donia Aslanzadeh, Robert Dicksons stiftelse och kommunalrådet Hampus Magnusson (M).

Rolf Kjellqvist är platschef och Björn Mogren 
är projekt- och byggledare när Park- och 
Naturförvaltningen bygger ut lekplatsen i 
Dalen.
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Gårdsten Vårdcentral ska bli  
en av Göteborgs bästa
Gårdsten Vårdcentral ska bli en 
av de bästa i Göteborg där patien-
terna känner sig trygga, får träffa 
samma läkare och väntetiden är 
max 1-2 veckor.
Michael Sanatgari, ny ägare 
av vårdcentralen sedan ett par 
månader, är inte blygsam när han 
presenterar verksamheten.

— JAG BRINNER FÖR ANGERED, säger Michael 
Sanatgari som också bor i stadsdelen.

Han ägde tidigare Tuve Läkargrupp 
och har jobbat på Capio Läkarhus 
Angered men satsar nu helhjärtat på 
vårdcentralen i Gårdsten. Det har  
börjat bra.
— På två månader har vi fått 600 nya 
patienter som listat sig. Vi är snart uppe 
i 3 000 listade patienter och målet är 
8 000, säger han och tillägger att man 
redan idag har allt som ska finnas på en 
vårdcentral.

Akutmottagningen är öppen mån-
dag-fredag klockan 08.00-15.30. Det går 
att boka tid via telefon eller på vårdcen-
tralen. Man kan även boka ett läkarbe-
sök för akuta besvär på webben.

Från årsskiftet kommer vårdcentralen 
att ha en psykoterapeut anställd på 

heltid. Man kommer också att starta en 
gynekologisk mottagning.

Hela Gårdstens Centrum står inför en  
spännande utveckling med bland annat 
nya bostäder, butiker och kontorslokaler. 
Ett apotek ingår också i planerna.

— Det är jätteviktigt att få ett apotek 

till Gårdsten. Då slipper man att åka till 
Angered Centrum, förklarar Michael 
Sanatgari.

Patienterna på Gårdsten Vårdcentral 
kommer att få säga vad man tycker om 
verksamheten. Det sker via en enkät 
som lämnas i en låda på vårdcentralen.  

Boutställningen  
öppen varje onsdag
Öppettider: onsdagar 16.30-18.00. 
Var: Utställningslokalen i Gårdstens 
Centrum. Vi bjuder på kaffe, välkomna!

Information om nybyggnadsprojekt i 
Gårdsten hittar du på:
www.gardstensbostader.se/
leva-i-gardsten/nya-bostader-pa-gang/
eller 
www.facebook.com/gardstensbostader    

Michael Sanatgari är ägare, verksamhetschef och medicinskt ansvarig på Gårdsten Vårdcentral.  
Han talar sju olika språk.

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 kurdiska, 
somaliska, arabiska, persiska, spanska 
och engelska. 

Distriktsläkare & BVC
Muskotgatan 10
Öppet: måndag-fredag 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

Välkommen till din vårdcentral  
för hela familjen!



Året som gått i Gårdsten

Upprustning av Dalen med ett utegym på plats.
Ny lag vad gäller uthyrning i andra hand kom 
den 1 oktober. 

I år uppgraderade vi bredbandet i Gårdsten.

131 sommarjobbare arbetade i Gårdsten under juni-augusti hos Gårdstensbostäder. 101 av dem fick jobb i Gårdsten genom Göteborgs Stad.

Alliansens håller sin budgetpresentation i Gårdsten vilket aldrig hänt tidigare.Språkcafé startar med Smyrnakyrkan under 
hösten.

Bostadsrätter på Saffransgatan presenterades 
för Gårdstensborna av Egnahemsbolaget.
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Firande med tårtkalas för alla boende att Gårdsten nu är ett särskilt uppskattat område.

GAIS i Gårdsten fortsätter att träna barnen 
varje vecka samt under sommarfotbollen. 

Seglarskola i samarbete med GKSS och Rotary Långedrag sedan 2005.

Nytt rekord med deltagare på bomöten med huscheferna.Lindra Second Hand öppnade i juni på Salviagatan. Wahida (mitten) från 
Gårdsten fick jobb på Lindra via Gårdstenstensbostäder.
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Spanska ungdomar målade i Gårdsten.Fullt av aktiviteter i regi av Hälsostugan varje 
vecka året om.

Fler ungdomar söker sig till Fastighetsakademin. Här två nya 
elever Maki Isaac och Terzah Kader från Gårdsten.

Möte med justitieministern på Universum i samband med 
Brottsförebyggande rådets nationella konferens.

Samarbete med Filmfestivalen för klass 5C i Gårdstensskolan där ungdomarna fick 
lära sig göra film.

Första spadtag för förnyelsen av Gårdstens Centrum inom ramen för 
vision 2025.
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Många gårdstensbor besökte trygghetsmässan i april.

Gårdstensdagen 14 juni 2019. Fullt med aktiviteter och uppträdanden.

Årets Gårdstensbo och årets Eldsjälar korades på Gårdstensdagen 14 juni 2019.

Studiebesök från staden med kommunfullmäktiges ordförande Axel Josefsson.Under 
året var det över 30 studiebesök i Gårdsten från olika orter i Sverige.
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Centerpartister på  
besök i Gårdsten

72 nya bostadsrätter 
EGNAHEMSBOLAGET ÄR DEN FLITIGASTE bygga-
ren i Gårdsten och bolaget slår inte av 
på takten. Nyligen presenterades deras 
senaste byggprojekt med 72 bostadsrät-
ter på Saffransgatan i Norra Gårdsten. 
Det blir både radhus och flerfamiljshus 
som brf.

Gå in på www.egnahemsbolaget.se 
och anmäl ditt intresse för bostads-
rätt hos Egnahemsbolaget.  

Subventionerad  
TV-tjänst
Den 31 juli upphörde den tidigare 
subventionerade TV-tjänsten från 
ComHem och IP Sweden. Om du 
inte redan gjort ditt val av TV-tjänst 
kan du beställa subventionerad tv 
på följande sätt:

BESTÄLL DET NYA KOSTNADSFRIA Bas-TV-
paketet från iTux, vilket du kunde göra 
från och med den 3 juli 2019. Beställer 
gör du på www.framtidensbredband.se 
eller på bastv@itux.se eller på tel: 0751-
79 20 05. Följande kanaler ingår i iTux 
BAS-TV tjänst: 
SVT1
SVT2
SVT Kunskapskanalen
SVT Barnkanalen
SVT24
TV4
TV6
TV8
Kanal 11
TV12

Har du frågor?
• All information du behöver finns på 
www.framtidensbredband.se och även 
på www.gardstensbostader.se.
• Har du frågor kring uppgraderingen 
kan du kontakta iTUX direkt på mejl: 
info@itux.se eller på telefon: 0771-40 70 77.
• Har du frågor kring bas-tv-tjänsten 
eller vill beställa iTux BAS-TV tjänst kan 
du kontakta iTUX kundservice på  
mejl: bastv@itux.se eller på  
telefon: 0751-79 20 05.
• Har du problem med din bredbands- 
eller tv-tjänst, kontakta din tjänste- 
leverantör.  

Fotbollsträning GAIS
Juluppehåll i fotbollsträningen. 
Startar igen den 9 januari.

Ålder:  Flickor och pojkar 6-12 år
Tider:  Tisdagar kl. 17.00-18.30
 Torsdagar kl. 17.00-18.30
Plats: Inomhus i Gårdstensskolans  
 Idrottshall

OBS! Tag med kläder och skor för 
inomhusbruk. Glöm ej benskydd.

Medlemsavgift: 100 kr 2019. Lämnas på 
plats för nya medlemmar.

Partners GAIS i Gårdsten 2019
1. H Fönstret i Lysekil AB
2. Marieholms Glas AB
3. W Konsult
4. Front Advokater
5. Landskap & Management i Sverige AB
6. Peab Byggservice AB
7. Låssmeden Sven Alexandersson AB
8. Energi & Miljöteknik i Göteborg AB
9. Babak kött & chark

10. Robert Dicksons stiftelse
11. Serneke
12. Assmundsons Golv
13. Mårtensson o 
Håkansson AB
14. HGF Norra
15. MAVAB

KONTAKTUPPGIFTER:

Mikael Lindström, tränare GAIS 
070-21 39 35 eller Salma Nazzal på 
Gårdstensbostäder 031-332 60 07,  
växel 031-332 60 00  

Fokus låg på arbetsmarknads- 
frågor när Gårdstensbostäder 
den 25 november fick besök av en 
delegation från centerpartiet.

DELEGATIONEN BESTOD AV bland andra 
riksdagsledamöter och partimedlemmar 

i olika befattningar. På programmet 
stod information om Gårdstensmodellen 
och hur man lyckats skapa jobb genom 
Gårdstensbyrån och samarbete med 
olika partners.  



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  1 2  /  2 0 1 9 9

Gårdstensborna - Sveriges 
mest engagerade hyresgäster? 
Rekordhög svarsfrekvens  
i hyresgästenkät.

Välkomna alla 55+ 
Program och öppettider, Seniorlokalen, 
Muskotgatan 10, Gårdsten Centrum

Måndagar: Öppet kl. 10-21
Iranska Seniorföreningen håller öppet 
kl. 10-12. Juluppehåll 23/12-6/1. 

Lär dig Spanska kl. 12-14. 
Juluppehåll 16/12-12/1. 

Spel- och trivselkväll kl. 14.30-17.30
House of Gospel kl. 18-21. 
Juluppehåll 23/12-23/1.

Tisdagar: Öppet kl. 16-18.45
Spela biljard & pingis kl. 16-18.45. 
Juluppehåll 16/12-12/1.

Onsdagar: Öppet kl. 10-12, 14-16
Iranska Seniorföreningen håller öppet 
kl. 10-12. Juluppehåll 23/12-6/1.  

Spela boule kl. 14-16. 
Juluppehåll 18/12-8/1.

Torsdagar: Öppet kl. 13-18.45

Balans & styrka med Hälsostugan kl. 
11-11.45. Juluppehåll 23/12-6/1.

Musikcafé med Gunnareds Församling 
Svenska Kyrkan udda veckor kl. 14-16. 
Juluppehåll 20/12-9/1.

Spela biljard & pingis kl. 16-18.45. 
Juluppehåll 16/12-12/1.

Fredagar: Öppet kl. 10-14, 16-18.45

Matlagning & Lunchservering 40:- 
med musik och kultur med Iranska 
Seniorföreningen. Udda veckor kl. 10-14
Ej lunch jämna veckor, kl. 10-12. 
Juluppehåll 23/12-6/1.  

Spela biljard och pingis kl. 16-18.45. 
Juluppehåll 16/12-12/1.

Söndagar: Öppet kl. 15-17

Öppet hus: Kafé med Anita för alla 
55+ i Gårdsten. 20:-/person kl. 15-17. 
Juluppehåll 23/12-3/1.

God Jul Önskar Aktivitetsgruppen  

Ända sedan bolagets start har 
Gårdstensbostäders hyresgäster 
varit starkt engagerade i områdets 
utveckling. Ett kvitto på det är den 
rekordhöga svarsfrekvensen i den 
årliga Aktivbo-undersökningen. 
Hela 72,2 procent av dem som 
fick enkäten svarade på frågorna 
– en svarsfrekvens som tillhör de 
högsta i landet.

—  Det är en fantastiskt hög svarsfrek-
vens, säger Jon Svensson, VD på Aktivbo 
som genomfört enkäten. Det visar att 
hyresgästerna är engagerade och bryr 
sig om utvecklingen i sitt område. Men 
det är också ett tecken på att de vet att 
deras åsikter räknas – att deras svar tas 
på allvar och leder till konkreta åtgärder. 
Ett gott betyg åt hyresvärden.

Aktivbo genomförs varje år och i 
undersökningen betygsätter hyresgäs-
terna sin hyresvärd på en rad områden. 
Det sammanfattas i Serviceindex och 
Produktindex.

—  Ju högre svarsfrekvens desto 
större säkerhet i undersökningsresul-
tatet, säger Michael Pirosanto, VD på 

Gårdstensbostäder. Vi kan helt lita på att 
svaren speglar det verkliga förhållandet.

En förklaring till den höga svarsfrek-
vensen, enligt Michael Pirosanto, är att 
bolaget verkligen tar till sig hyresgäs-
ternas åsikter.

—  Varje huschef får resultatet för 
just sitt område och börjar analysera 
svaren i januari för att återkoppla till 
”sina” hyresgäster under våren. På så 
sätt kan de snabbt åtgärda det som 
hyresgästerna tycker är mindre bra, 
de boende märker att någon lyssnar 
på dem och motiveras att svara när 
enkäten kommer.

Terje Johansson,VD och koncernchef 
för Framtiden, menar att den höga 
svarsfrekvensen också är ett tecken på 
att utvecklingen i Gårdsten fortsätter gå 
åt rätt håll.

—  När människor engagerar sig i sitt 
bostadsområde och är beredda att ta 
ansvar, är de också med och bygger ett 
starkt lokalsamhälle. Den rekordhöga 
svarsfrekvensen i Gårdsten vittnar om 
en framtidstro som inspirerar. Med 
det engagemanget som grund kan vi 
fortsätta att bygga välfärd med våra 
hyresgäster i hela Göteborg.  
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Hyr lokal för fester & 
andra arrangemang
ÄR DU HYRESGÄST hos Gårdstensbostäder 
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 kaffebryg-
gare. Lokalerna kan till exempel 
användas till barnkalas, fester och 
informationsträffar.
Timjansgården, norra Gårdsten
Adress: Mellan Saffransgatan och 
Timjansgatan 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.
För bokning och ytterligare information 
om Timjansgården och Salviagården 
kontakta Karin Burö: 
Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 
telefon 031-332 60 00 på vardagar.  

Gårdstens öppna  
mötesplats,  
Muskotgatan 5
ÖPPET 10.00 -15.00 torsdagar och fredagar 
för besökare. 
Aktiviteter; sykurs, läxläsning, lätt fysisk 
aktivitet, matlagning, bakning och allt 
sker på lätt Svenska.

ÖPPETTIDER:

Torsdagar 
13.00-15.00 språk café 
Fredagar 
10.00-11.30 frukost på lätt Svenska.

KONTAKTUPPGIFTER:

Gårdstens öppna mötesplats, 
Muskotgatan 5, Telefon; 070-281 07 66
helena.nilsson@forskola.goteborg.se 
Facebook: Gårdstens öppna mötesplats

Öppna förskolan,  
Muskotgatan 47
MÖTESPLATS FÖR VUXNA OCH BARN 0-6 år. Här 
kan du träffa andra vuxna och ditt barn 
kan leka. Varje dag har vi sångsamling.

ÖPPETTIDER:

Måndag 
9-13 Sagostund med frukost
Tisdag 
9-12 Föräldrar-barn träning,  
13-16 Utbildningar, kurser mm
Onsdag 
9-13 Kreativt skapande
Torsdag 
9-12 och 13-15 Mini röris
Fredag 
9-12 Småbarnsöppet 0-2 år

KONTAKTUPPGIFTER:

Öppna förskolan, Muskotgatan 47, 
Telefon; 070-612 32 68  
helena.nilsson@forskola.goteborg.se 
Facebook: GÖF

Juluppehåll 21/12-16/1. Vi 
tackar alla gårdstensbor för 
detta året och önskar god jul. 
Välkommen åter 2020.

Besök på  
återvinningscentralen
FÖR ATT KOMMA IN PÅ återvinningscentralen 
(ÅVC:n) behöver du ett ÅVC-kort. Med 
ÅVC-kortet får du som är vuxen och 
folkbokförd i Göteborg sex fria besök per 
år på återvinningscentralerna.

Gör så här: Ta dig till någon av återvin-
ningscentralerna. Du måste ha med dig 
giltigt körkort eller annan fotolegitima-
tion när du ska hämta ditt ÅVC-kort. 

MER INFORMATION OM ÖPPETTIDER mm finns 
på www.goteborg.se under rubriken 
Avfall och Återvinning.  

Mamas Retro Gårdsten
Butik i Gårdstens Centrum.
Skänk barnkläder, mammakläder eller 
barnartiklar till Mamas Retro.
KONTAKT:

Butik 0720-49 86 38 eller  
Kontor 073-983 48 30  

Lindra Second Hand
Butik på Salviagatan 1.
ÖPPETTIDER:

Tisdag-fredag kl. 11-18, lördag kl. 11-15, 
söndag-måndag, stängt.  

Ta hand om din katt 
GÅ MED I FACEBOOKGRUPPEN Gårdstens-
katterna. Så kanske du både hittar din 
katt och kan anmäla en som du hittar.  

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

Missa inte bokbussen!
Onsdagar:
Gårdstens Centrum kl. 17.30-18.25 
Mer information hittar ni på: 
www.goteborg.se  

VIKTIG INFORMATION!  
Din hyra ska du betala in  
på bankgiro 5430-2781.

Språkcafé 
TRÄNA DIG I svenska språket och lär känna 
nya vänner.

TID OCH PLATS: 

Måndagar kl 18:00-20:00 från och med 
måndag 2 september i Smyrnakyrkan, 
Saffransgatan 79 i norra Gårdsten. Vi 
håller på fram till och med 25 november.
Välkomna!  

Filmvisning
Filmvisning på Fritidsklubben 
Diamanten har nu juluppehåll och 
återkommer i januari-februari.  

Musikstudion
Vill du lära dig att spela gitarr? Ring 
och anmäl dig till gitarrkurs i Gårdsten 
Musikstudio i Gårdstens Centrum. 
Startar den 22 januari 2020.

KONTAKTUPPGIFTER:

Salma Nazzal på tel. 031-332 60 07 eller 
Bashkim Fetahi på tel. 031-332 60 10.  
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Alla aktiviteter är kostnadsfria. 
Anmälningar lämnas på plats.
Hälsostugan drivs i samarbete 
mellan Angereds Närsjukhus och 
Gårdstensbostäder på Kaneltorget.

KONTAKTUPPGIFTER:

Johanna Froode 0707-49 64 62 
Gårdstensbostäders växel  
031- 332 60 00.

VÅRENS SCHEMA:

Måndag
• Lätt Yoga kl. 15:00 – 16:00 

Tisdag
• Förälder-barnträning  

kl. 10:30 – 11:30
• Gymmet öppet kl. 15:00 – 17:30
• Zumba - Schema för nästa år ej 

klart.  

Onsdag
• Hopp & spring för barn  

8-9 år kl. 14:15-15:00,  
6-7 år kl. 15:00-15:45 
(Långmosseskolans idrottshall) 
Kontakta Johanna vid intresse.

• Gruppträning: Puls och styrka, utan 
redskap.  Kl. 17:00 – 18:15  

Torsdag
• Balans & styrka för seniorer 

(Muskotgatan 10) kl. 11:00 - 11:45
• Gymmet öppet kl. 16-19:30

Träning och aktiviteter 
varje vecka

EM brons för Samrawit 
Mengsteab
Samrawit, boende i Gårdsten, sprang hem 
brons för Sverige i terräng-EM, i Lissabon 
8 december.  Banan sträckte sig 8,2 km och 
hon gick i mål på tiden 27.43. Hälsostugan 
gratulerar till vinsten!

Anmäl dig till vårens 
simskola för vuxna 
Var: Angered Arena
Start: 20 januari 2020

TIDER ATT VÄLJA PÅ:

Måndagar kl. 08:40–09:20
Måndagar kl. 12:00–12:40 
Måndagar kl. 18:40–19:20 

Boka tid med vår 
Folkhälsovetare och 
hälsocoach
Behöver du tips och råd på upplägg 
eller att komma igång med nya hälso-
samma vanor? Boka en tid för samtal 
med Folkhälsovetare och hälsocoach 
Johanna Froode. 0707-49 64 62. 

NYHET 2020

Vi har juluppehåll 
23/12 - 6/1. God jul 
och gott nytt år önskar 
Hälsostugan.

Hälsostugan tipsar: Nyttigare julgodis
Chokladbollar 
Enkelt att slänga ihop och utan tillsatt socker. 
Gör så här: Mixa allt till en stor boll. Går inte smeten  
ihop späd då med lite kaffe eller vatten (räcker med 
typ 1 tsk). Forma bollar och rulla i kokos. Håller 
upp till en hel vecka i kylen.

INGREDIENSER

• 2 dl havregryn
• 7 färska dadlar
• 3 msk kokosolja 
• 1/2 dl kokosflingor
• 1 krm vaniljpulver 
• 1 krm salt
• 1 msk kakao
• kokosflingor
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Ring dygnet runt, besök eller e-posta oss

Nyttiga kontakter

Har du frågor eller behöver anmäla 
eventuella fel som rör ditt boende, 
kontakta huscheferna via telefon, besök 
eller via hemsidan och Mina sidor. 

TELEFONTID HUSCHEFER
Måndag-fredag kl. 10-11

VÄSTRA
Adem 031-332 60 45 Alm-, Poppel-, 

Ask-, Lönn-, Oxel- och 
Kastanjgården.

Zarif  031-332 60 52 Akacia-,Bok-, 
Lind-, Ek-, Syrén- och 
Aspgården.

ÖSTRA
Daliborka 031-332 60 71 Muskotgatan
Gabor  031-332 60 70 Muskotgatan
Omar  031-332 60 73 Salviagatan
Bashkim  031-332 60 10 Muskotgatan 10

NORRA
Berndt  031-332 60 67 Timjansgatan
Christer  031-332 60 68 Saffransgatan

DYGNET RUNT kan du tala in ett medde-
lande på telefonsvararen. Även för 
bokning av grovsoprum.

BESÖKSTID HUSCHEFER
Måndag-torsdag kl. 11.00-12.00, onsdag 
även kl. 16.00-18.30,  
fredag kl. 11.00-12.30. 

OMRÅDESKONTOR
Kastanjgården 3 för boende i västra; 
Peppar- och Kanelgatan. 
Muskotgatan 16 för boende i östra; 
Muskot- och Salviagatan och norra 
Gårdsten (Timjans- och Saffransgatan).

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 samt  
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 Kastanjgården 3. 031-332 60 00

ÖPPETTIDER KONTOR KASTANJGÅRDEN
Måndag, tisdag och torsdag 8.00-16.30. 
Lunchstängt kl. 12-13. 
Onsdag 8.00-18.30. Lunchstängt kl. 
12-14. 
Fredag kl. 8.00-12.30.

www.gardstensbostader.se
Gårdstensbostäder,  
Box 4, 424 21 Angered.

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  
fixare@angered.goteborg.se

PRO-VÄTTLE
Selvy Lyrberg 0705-39 60 65. 
Muskotgatan 8, säkrast torsdagar kl. 
11.00-13.30.

FLEXLINJENS BESTÄLLNINGSCENTRAL
031-41 96 90. 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 13: 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 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

ÖVRIGA KONTAKTER

SDF ANGERED
Medborgarkontoren
Angered centrum  031-365 17 20  
Hammarkullen  031- 365 29 00 
goteborg.se/angeredsmedborgarkontor  

GRANNSAMVERKAN 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
Ida Månqvist  0739-46 16 59  
från Kryddhyllan.
Vill du bli kontaktombud, kontakta Jan 
Karlsson eller trygghetsgruppen.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN V. GÅRDSTEN 
0765-66 91 70 
Öppet hus första torsdagen i månaden  
kl. 18.00-19.30. Snickeriet, Bokgården 19, 
öppet söndagar kl. 16.00-18.00.
hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN N. GÅRDSTEN
Information om aktiviteter sätts upp på 
anslagstavlorna.

TIPSTELEFON TILL POLISEN
Ring: 114 14
Polisanmälan www.polisen.se


