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Det var i november som park- och natur-
förvaltningen bjöd in till informations-
kväll på Idéum, då de även tog emot syn-
punkter på ett förslag för att rusta upp 
norra delen av den park- och aktivitetsy-
ta som ofta kallas för ”Dalen”. Ett 60-tal 
hyresgäster deltog på mötet.

Gårdstensdalen blir en grön mötes-
plats med mer för fler. Med nya ytskikt 
och funktioner blir parken enklare och 
roligare att använda för fler än idag, oav-
sett om man vill ägna sig åt bollsport, 
lek, umgänge eller avkoppling. Upprust-
ningen ska även göra parken mer trygg 
och trivsam för besökarna. Tillsammans 
med Gårdstensbostäder anlägger Park- 
och naturförvaltningen även ett utegym. 
De här idéerna fanns med även i det för-
sta förslaget för upprustningen av par-
ken men det har nu justerats lite, efter 
de synpunkter som lämnades in i no-
vember.

- De största förändringarna från det 
ursprungliga förslaget är att utegymmet 
har fått en ny placering, det blir en bou-
lebana och lekplatsen har fått flera nya 
lekredskap, bland annat ett lekhus och 
en gungställning med småbarnsgunga. 
Vi har även fått ändra till naturgräs på 
fotbollsplanen eftersom det blir för dyrt 
med konstgräs, säger Emma Paulsen 
som är projektledare på park- och na-
turförvaltningen. 

En webbsida håller på att tas fram, där 
du kan följa arbetet med Gårdstensda-
len. Du hittar den på stadsutveckling.
goteborg.se/gardstensdalen när den är 
klar.

Boutställningen är öppen varje onsdag

Planerna klara för Dalen
Nu är planen klar för upprustningen av norra Gårdstensdalen. I detta samverkansprojekt mellan Park- och 
naturförvaltningen samt Gårdstensbostäder har de boende varit med och påverkat utformningen.

Öppettider: 16.30-18.00. Var: Utställningslokalen i Gårdstens Centrum
Vi bjuder på kaffe, välkomna!

FRUKTLUND

GRÄSPLAN FÖR 
FOTBOLL MED 
BETONGFRIS 
RUNT FÖR MAR-
KERING

LEKLANDSKAP MED 
KULLAR. NYTT: 
KRYPTUNNEL, 
GUNGA, SANDLÅDA 
OCH LEKHUS

UTEGYM

BOULEPLAN
TENNIS, MÅLADE
MÖNSTER + 2
BASKETKORGAR

ÄNG MED KLIPPT GÅNG

PERGOLOR MED
BUSKPLANTERING

GRÖNA RUM,
LÖKPLANTERINGAR,
OKLIPPTA YTOR,
PICKNICKBORD
OCH BÄNKAR

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

Tidplan
Utegym: Start våren 2019, 
klart sommaren 2019.
Övrig förnyelse: Start
hösten 2019, klart
sommaren 2020.
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Nominera till 
Årets Granne!
Varje år premierar Gårdstensbostäder 
engagerade hyresgäster som gjort nå-
got extra för Gårdsten. Om du har en 
granne som gjort något exeptionellt för 
dig eller för någon annan under åNu har 
bolaget en ny kategori som du som hy-
resgäst kan nominera till, ”Årets Gran-
ne 2018”. Premieringen kommer att 
ske under våren i Gårdstens Centrum.

Varje år gör Gårdstensbostäder en hy-
resgästundersökning tillsammans med 
företaget Aktivbo. Varannan hyresgäst 
får då svara på massor av frågor. Det var 
hela 65 % som skickade in sina svar i 
höstas och det vill Gårdstensbostäder så 
klart tacka sina hyresgäster för.

Nu har huscheferna börjat med sina bo-
möten för att presentera resultatet av 
undersökningen samtidigt som de be-
rättar vad som kommer att hända 2019 i 
just ditt område. Nedan ser du samtliga 
mötestider som genomförs under febru-
ari och mars. Alla är hjärtligt välkomna!

Bomöten med huscheferna

Fler Läxhjälpare
till Gårdstensskolan
Endast 40 procent av eleverna som 
går ut nian på Gårdstensskolan har 
gymnasiebehörighet. En nedslåen-
de siffra. Men fler Läxhjälpare kan 
göra skillnad. Om man inte räk-
nar med nyanlända så är andelen 
elever med gymnasiebehörighet 
49 procent men även det är en låg 
siffra. Genomsnittet i landets sko-
lor ligger på 84 procent.

Detta var en del av den information som 
Läxhjälpens regionchef Elisavet Johans-
son Tziampazis presenterade vid en träff 
i Idéum den 1 februari. Initiativtagare till 
träffen var Gårdstensbostäder som bjudit 
in företag och andra samhällsbyggare.
Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stif-
telse som med finansiering från närings-
livet erbjuder elever i socioekonomiskt 
utsatta områden kostnadsfri och resultat-

fokuserad läxhjälp. Målgruppen är elever 
i årskurs åtta och nio.

Gårdstensbostäder sponsrar idag tio 
elever i Gårdstensskolan och ytterligare 
fem elever sponsras av företagets samar-
betspartners. De elever som får läxhjälp 
väljs ut tillsammans med deras lärare 
som gjort bedömningen att eleven inte 
kommer kunna få gymnasiebehörighet 
utan extra stöd. Elever som fått läxhjälp 
har höjt sina betyg med mer än 41 poäng!

Företag som ställer upp
Läxhjälpare är universitets- och hög-
skoleelever som anställs av Stiftelsen 
Läxhjälpen. Gårdstensskolans 15 elever, 
som går i årskurs nio, har läxhjälp två da-
gar i veckan. Läxhjälpen använder sko-
lans bamba som lokal för verksamheten. 
Totalt handlar det om 250 timmars läx-
hjälp för en elev under ett läsår.
Det finns ett starkt önskemål från Gård-
stensskolan att fler elever ska få möjlig-
het till läxhjälp. Ett företag som direkt 
förklarade sig villigt att ställa upp och 
hjälpa en elev är Balco.

- Vi har sponsrat Läxhjälpen tidigare 
men sedan var vi engagerade i elbilspoo-
len. Nu är vi beredda att ställa upp igen. 
Läxhjälpen är en fin verksamhet och vi 
vet att det är många elever som har det 
tufft, säger Balcos försäljningschef Ro-
ger Andersson.

Företaget Balco har varit med som 
samhällsbyggare i Gårdsten ända sedan 
Gårdstensbostäder bildades för mer än 
20 år sedan.
Det behövs fler som vill ge elever på 
Gårdstensskolan stöd och framtidshopp!

Område: Dag & Tid: Plats:

Västra Gårdsten –
Boende på Kanelgatan 
och Peppargatan
Adem & Zarif

Östra Gårdsten – Boende 
på Muskotgatan 10
Bashkim

Östra Gårdsten – Boende 
på Salviagatan
Omar

Norra Gårdsten –
Boende på Timjansgatan 
och Saffransgatan
Berndt & Christer

Östra Gårdsten – Boende 
på Muskotgatan 9-67
Gabor & Fariba

Lördagen 16/2 kl. 12.00

Onsdag 20/2 kl. 17.00

Onsdag 27/2 kl. 17.30

Onsdagen 6/3 kl. 18.00

Onsdag 13/3 kl. 17.30

Idéums Matsal,
Kaneltorget

Gårdstenshuset,
Muskotgatan 10

Gårdstenshuset,
Muskotgatan 10

Timjansgården,
i norra Gårdsten

Gårdstenshuset,
Muskotgatan 10

Regionchef Elisavet Johansson Tziampazis
berättade om Läxhjälpens verksamhet.
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Sök sommar-
jobb nu!
För dig som går på gymnasiet kan du 
söka sommarjobb mellan 1 och 28 febru-
ari. Gå in på www.goteborg.se och klicka 
på jobb för gymnasieelever.

För dig som går i grundskolan (årskurs 9, 
en del stadsdelar även i årskurs 8) kom-
mer att kunna söka sommarjobb mellan:
1 till 31 mars. Gå in på www.goteborg.se 
och sök sommarjobb för grundskolan.
 
Mer information hittar ni på hemsi-
dan www.goteborg.se
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Det gäller din hyresinbetalning från mars månad 2019 

Vi byter från Plusgiro till Bankgiro
Från och med den 1/3 2019 byter Gårdstensbostäder från plusgiro till bank-
giro när du ska betala din hyra. Det nya bankgironumret kommer finnas 
med på den hyresavi du får i februari och som är för mars månads hyra.

Tänk på!
Om du lagt upp ett register över betalningsmottagare så måste du ändra till vårt 
bankgironummer 5430-2781 från och med inbetalning av mars månads hyra.

Betalar du med autogiro behöver du inte göra någonting, pengarna som dras från ditt 
konto kommer automatiskt in på vårt bankkonto

Vill du veta mer!
Ring gärna vår hyresavdelning om du har några frågor på telefon 031-332 60 00.

Snart radhus på 
Saffransgatan!
På Saffransgatan i Gårdsten planerar vi 
att bygga radhus och lägenheter i bo-
stadsrättsform. Här bor du nära grön-
områden och snabba förbindelser till 
staden. Läs mer och anmäl ditt intresse 
på www.egnahemsbolaget.se.

Köp bostadsrätt av
Serneke Bostad
via www.sernekebostad.se eller
Fastighetsbyrån www.fastighetsbyran.se.
Här ett par prisexempel: 
Etta, 34 kvm, från 795 000 kronor, må-
nadsavgift 2 717 kr per månad. Kostnad 
för el och vatten tillkommer. 
Trerummare på 71 kvm, från 1 875 000 
kr, månadsavgift 3 965 kr per månad. El 
och vatten tillkommer.
Byggstarten är planerad till våren 2019.

Köp bostadsrätt av 
Botrygg
I norra Gårdsten ska Botrygg bygga 
prisvärda bostadsrätter. Boka din lägen-
het via Camilla på Svensk Fastighetsför-
medling, telefon 0737-44 02 80, 
www.svenskfast.se.

När banken kom till Gårdsten
En delegation från SEB besökte nyligen Gårdsten. 
Vi fick ett oerhört positivt intryck av det arbete som Gårdstensbostäder 
lägger ner, säger Annika Lundqvist Stegborn som är Kundansvarig på 
SEB i Göteborg.

Det började egentligen med att banken 
bjöd in Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto till en träff i Malmö. Men is-
tället blev det ett 20-tal banktjänstemän 
från SEB i Stockholm, Göteborg och Mal-
mö som kom till Gårdsten.

Gästerna representerar olika grupper 
i bankens organisation. Till exempel de 
som riktar sig till stat, kommuner och 
regioner, fastigheter samt tjänstemän 
som arbetar med gröna och sociala obli-
gationer. Gästerna fick bland annat en 
genomgång av den positiva utveckling 
som Gårdsten genomgått, man gjorde 
en rundvandring genom området och åt 
lunch i Gårdstens Centrum.

- Det var mycket inspirerande att höra 
Michael Pirosanto berätta om utveck-
lingsarbetet i området. Vi är intressera-
de av sociala och gröna frågor och hur vi 
som bank kan ta vårt sociala ansvar. Till 
exempel genom gröna obligationer och 
sociala obligationer, säger Annika Lund-
qvist Stegborn.

Gröna investeringar
En grön obligation är ett obligationslån 
som ges ut av ett företag, kommun el-
ler annan institution där pengarna är 
öronmärkta för gröna investeringar. Till 
exempel energieffektiviseringar, gröna 
byggnader, rena transporter och avfalls-
hantering. SEB är en ledande aktör när 
det gäller gröna obligationer.

Sociala obligationer är en ganska ny 
finansieringsform där användningen av 

pengarna knyts till sociala investeringar. 
Det finns även sociala obligationer där 
finansiären får avkastning i förhållande 
till vilken samhällsnytta pengarna gör. 
Det finns ett stort och växande intresse 
bland investerarna att identifiera och 
stödja hållbara investeringar.

Gårdsten domineras av hyresrätter 
men i de planerade bostadsprojekten 
satsas det framför allt på nya bostads-
rätter.

- Det vore mycket positivt om SEB 
och övriga banker kunde underlätta för 
människor i Gårdsten att köpa sin bo-
stadsrätt eller villa. Det ger möjligheter 
att göra boendekarriär i det egna områ-
det, säger Michael Pirosanto.

Annika Lundqvist Stegborn och ett 20-tal andra 
banktjänstemän från SEB besökte Gårdsten.

Text: Kenth Lärk.
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STIFTELSEN TRYGGARE 
SVERIGE FICK INSPIRA-
TION I GÅRDSTEN
Stiftelsen Tryggare Sverige bru-
kar åka på studieresor till London, 
New York och andra storstäder för 
att söka nya lösningar i det brotts-
förebyggande arbetet. Men denna 
gång blev det Gårdsten.

-Ibland behöver man inte åka så långt 
för att få inspiration, säger stiftelsens 
generalsekreterare Magnus Lindgren.
Det var den 24-25 januari som en dele-
gation på ett 45-tal personer kom till Gö-
teborg och Gårdsten. Stiftelsen Tryggare 
Sverige är en partipolitiskt och religiöst 
obunden organisation som drivs utan 
bakomliggande vinstintresse.
Syftet är att förbättra hjälpen till brotts-
drabbade och främja utvecklingen inom 
det brottsförebyggande området. Arbe-
tet är inriktat på att finna nya idéer, nya 
samverkansformer och nya lösningar.

Stiftelsens studieresa till Gårdsten blev 
snabbt fullbokad. En bidragande orsak 
var naturligtvis att Gårdsten som första 
bostadsområde i Sverige är på väg att 

lämna polisens lista över särskilt utsatta 
områden. Det sker den 1 mars.

På plats i Idéum fanns bland annat poli-
sen, fastighetsägare, centrumutvecklare 
och kommunrepresentanter när Gård-
stensbostäders vd Michael Pirosanto 
berättade om det långsiktiga arbetet och 
den positiva utvecklingen i området.

- Det som Gårdstensbostäder har gjort 
behöver göras på många fler platser, sä-
ger Magnus Lindgren.
Han konstaterar samtidigt att målet 
måste vara att genomföra motsvaran-
de insatser på kortare tid än i Gårdsten, 
kanske på fem år eller liknande.

- Utmaningen är att kunna jobba till-
sammans utifrån nya tankar. Att få med 
sig politiker, näringsliv och de boende, 
förklarar Magnus Lindgren.

Text & bild: Kenth Lärk.

Magnus Lindgren är generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige som besökte Gårdsten i januari.

Välkommen till din vård-
central för hela familjen!

Vi fyller 1 år som vårdcentral 
i Gårdsten och vill fira detta 
tillsammans med er.

Vi kommer att bjuda på kaffe, 
te eller saft och tårta mellan 
kl. 10:00 och 14:00 fredagen 
den 1 mars.

Du kan även passa på att ta ditt 
blodtryck GRATIS denna dag.

VÄLKOMNA önskar all personal på 
Gårdsten Vårdcentral och BVC.

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, ara-
biska, 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

Gårdsten.se
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MÅNDAG
• Avslappning & meditation klockan  
 13:30 – 14:15
• Hopp & spring för barn från 7 år
 klockan 15:00 – 16:00 i
 Gårdstensskolans idrottshall. 

TISDAG
• Lätt Yoga klockan 13:00 – 14:00
• Gymträning klockan 15:00 -17:30 

ONSDAG
• Träningsträffen (Gruppträning, styrka  
 och puls) kl. 17 – 18:15
• ZUMBA datum 16/1, 20/2
 klockan. 17:00 – 18:00 
TORSDAG
• Lätt styrka & balans 55+
 (Muskotgatan 10) 13:00 – 13:45
• Gymträning klockan 16:00 – 19:30

Alla aktiviteter är kostnadsfria. Anmäl-
ningar lämnas på plats. Hälsostugan 
drivs i samarbete mellan Angereds 
Närsjukhus och Gårdstensbostäder på 
Kaneltorget.

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

Besök på 
Återvinnings-
centralen
För att komma in på återvinningscentra-
len - 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 återvinningscentra-
lerna. Du måste ha med dig giltigt kör-
kort eller annan fotolegitimation när du 
ska hämta ditt ÅVC-kort.

Närmaste återvinningscentral är Krets-
loppsparken Alelyckan och Tagene Åter-
vinningscentral. Mer information om öp-
pettider mm finns på www.goteborg.se 
under rubriken Avfall och Återvinning.

Hyr lokal för fester och 
andra arrangemang
Är du hyresgäst hos Gårdstensbostäder 
kan du hyra två olika lokaler i området. 
Lokalerna är för max 50 personer. I hy-
ran 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 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.

Träna varje vecka på Hälsostugan

Seglarskolan 

2019
Nu kan du anmäla dig till årets seglar-
skola som Gårdstensbostäder erbjuder i 
samarbete med GKSS (Göteborgs Kungli-
ga Segel Sällskap) och Rotary Långedrag. 
Seglarskolan är för barn och ungdomar 
som bor hos Gårdstensbostäder. Alla som 
anmäler sig måste kunna simma.

Nybörjarkurs 1 – 16/6-20/6, 7 platser

Nybörjarkurs 2 – 24/6-28/6, 7 platser

Kappsegling/läger – 20/7-28/7, 2 platser

Fortsättningskurs – 12/8-16/8, 7 platser

Anmälan gör du till Gårdstensbostäders 
växel: 031-332 60 00 eller till Salma: 
031-332 60 07.
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Fotbollsträning
med GAIS
i Gårdsten
Fotbollsträningen med GAIS är på 
tisdagar och torsdagar. Nu är det 
inomhusträning i Gårdstenssko-
lans idrottshall.

Ålder: Flickor och pojkar 6-12 år
Tider: Tisdagar kl. 17.00-18.30
  Torsdagar kl. 17.00-18.30
Var: Gårdstensskolans idrottshall.

Tag med kläder och skor för inomhus-
bruk. Glöm ej benskydd.

Medlemsavgift: 100 kr 2019. Anmälan 
och avgift lämnas på plats för nya med-
lemmar.

Kontakt:  Mikael Lindström, tränare GAIS 
0707-21 39 35 eller Salma Nazzal på 
Gårdstensbostäder 031-332 60 07 eller 
växel 031-332 60 00.

Partners GAIS i Gårdsten 2019
1. H Fönstret i Lysekil AB
2. Marieholms Glas AB
3. W Konsult
4. Bygg & Miljöteknik AB
5. Front Advokater

Gårdstens öppna
mötesplats,
Muskotgatan 5
AKTIVITETER
Torsdagar
13.30-15.30 Språkcafé. Då kan du köpa 
kaffe och fika till ett billigt pris samt 
samtala med andra Gårdstensbor.
Fredagar 
9.00-10.30 Frukost på lätt svenska 
10.45-11.30 Yoga 
12.00-14.00 Sykurs 

Öppna förskolan, 
Muskotgatan 47
AKTIVITETER
Måndagar: 
9.00-13.00 – Sagostund med Biblioteket. 
Vi lagar soppa tillsammans (20:-/person)
Tisdagar: 
9.00-12.00 samt 13.00-15.00
Onsdagar:
9.00-12.00 – 10.00 promenad eller lek på 
lekplatsen. 
13.30-15.00 Målar och skapar tillsam-
mans
Torsdagar: 
9.00-12.00 samt 13.00-15.00 Utbildning-
ar/kurser
Fredagar: 
9.00-12.00 – Småbarnsöppet, 0-2 år

Kontaktuppgifter:
Gårdstens öppna mötesplats,
Muskotgatan 5, Telefon; 070-281 07 66

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

Filmvisning

Filmvisning på Fritidsklubben 
Diamanten på fredagar kl. 14.30.

Filmer mars 2019:
1/3 Smallfoot
8/3 Christoffer Robin och Nalle Puh
22/3 Goosebumps 2: Haunted Halloween
29/3 Ensamma i Rymden

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

Elbilspoolen
i Gårdsten upphör 
28 februari 2019
Gårdstensbostäder arbetar för att finna 
en lösning för att fortsätta med en el-
bilspool i Gårdsten.

Pianokurs i 
Musikstudion
Keybordkurs/pianokurs med ABF startar 
igen lördag den 2/2 kl. 14. Kursen är för 
barn och ungdomar och som är hyres-
gäster hos Gårdstensbostäder.

Terminsavgift: 150 kr. Kontakta Salma 
om du har några frågor och vill anmäla 
ditt barn.
Tel. 031-332 60 07, växel 031-332 60 00.
Plats: Musikstudion, Gårdstens Centrum. 

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.
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Kom igång-gympa för kvinnor 
Tid & plats: Onsdagar kl. 14-15
i Timjansgården.

Uppehåll vecka 16. 

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.

Välkomna önskar
AKTIVITETSGRUPPEN:
Allan, Barbara, Karl-Gunnar, 
Johan, Anita J, Laila, 
Iranska seniorföreningen & 
Svenska Kyrkan

Bra att veta 
om Senior-
lokalen!

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: 
Butik 0720-49 86 38 eller 
kontor 073-983 48 30 

MÅNDAGAR: Öppet kl. 10-21

TISDAGAR: ÖPPET KL. 16-18.45

ONSDAG: ÖPPET KL. 10-12, 14-16

TORSDAGAR: Öppet kl. 13-18.45

FREDAGAR: Öppet kl. 10-14, 16-18.45

SÖNDAGAR: Öppet kl. 15-17

Iranska Senior-
föreningen  
håller öppet 
kl. 10-12

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

Öppet hus: Kafè med Anita för alla 55+ i Gårdsten och frågesport med 
Laila. 20 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

Spela boule kl. 14-16

Lätt styrka och 
balansträning med 
Hälsostugan
kl. 13-13.45

Spel- och 
trivselkväll 
kl. 14.30-
17.30

Spela biljard 
& pingis
kl. 16-18.45

Spela biljard 
& pingis
kl. 16-18.45
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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, Alm-, Poppel-,  
 Ask-, Lönn-, Oxel- och Kastanj- 
 gården
Zarif  031-332 60 52, Akacia-, Bok-,  
 Lind-, Ek-, Syrén- och Asp- 
 gården  
Östra:
Fariba  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 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 Saffransgatan). 

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. 12-14. 
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
Angered centrum, tfn 031-365 17 20 
Hammarkullen, tfn 031- 365 29 00 
www.goteborg.se/angeredsmedbor-
garkontor   

Kulturhuset Blå Stället
Tel: 031-365 17 00
www.blastallet.goteborg.se

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

Hyresgästföreningen 
Västra Gårdsten 
Telefon: 0765-66 91 70
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
Bilpoolssupport på kvällar, helger 
och röda dagar 031-707 14 67. 
Bilbokning: gsl.2ma.se.
OBS! Stänger 28/2, 2019.

Nyttiga kontakter


