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- Jag ville komma hit för att se, prata 
med folk och få inspiration, förklarar han 
och konstaterar att trygghetsfrågorna 
har hög prioritet i det arbete som väntar 
honom och det nya styret i Göteborg.

- Där har ju Gårdstensbostäder gjort 
ett fantastiskt arbete och lyckats vända 
utvecklingen i området, säger han.

Besöket ägde rum den 28 februari och 

då fick Axel Josefsson och hans medarbe-
tare en genomgång av det långsiktiga ar-
bete som bedrivits i Gårdsten under mer 
än 20 år. Därefter följde en kort rundtur 
genom området och besöket avslutades 
med fika och semla i Gårdstens Centrum.

- Det är lätt gjort att man har fokus på 
centrala stan och glömmer bort ytterom-
rådena, säger Axel Josefsson.

Så lär det dock inte bli framöver när det 
gäller Gårdsten som nu tagits bort från 
listan över särskilt utsatta områden. Men 
det finns sex sådana områden kvar i Gö-
teborg.

- Vi kommer att använda Gårdsten som 
en förebild för de insatser som behövs i 
andra områden, förklarar Axel Josefsson.

Text & bild: Kenth Lärk.

Kommunalrådet ville se Gårdsten
Det behövdes ingen inbjudan. Kommunstyrelsens nye ordförande Axel Josefsson (M) tog själv initiativet att 
bekanta sig med Gårdsten.

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

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

Ett glatt sällskap. Från vänster, Michael Pirosanto, ICAs butikschef Jaana Froböse, kommunalrådet Axel Josefsson (M), Babak Seyed, stadssekreterare Mathias 
Bred, stadssekreterare Jeta Ibishi, Gårdstensbostäders styrelseledamot Asha Adnan och Gårdstensbostäders projektledare Salma Nazzal.
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- Vi vill manifestera att utvecklingen har 
gått så bra här i Gårdsten. Det är ett bra 
exempel på ett framgångsrikt arbete 
som vi nu kan använda och dra nytta av 
i andra områden, förklarade Framtidens 
avgående styrelseordförande Lars Jo-
hansson (S). 
Eftersom Göteborg har fått nytt politiskt 
styre så tillsätts nya styrelseledamöter i 
dotterbolagen. På plats i Gårdsten fanns 

både de avgående och tillträdande leda-
möterna. Totalt cirka 120 personer.
Att Gårdsten lämnat listan över särskilt 
utsatta är den viktigaste milstolpen i 
Gårdstensbostäders historia. Det är ett 
långsiktigt arbete under 22 år som gjort 
detta möjligt.
På den gemensamma bolagsdagen den 7 
mars i Idéum hölls anföranden av Gård-
stensbostäders vd Michael Pirosanto, 

Lars Johansson och Framtidens tillför-
ordnade vd Martin Blixt.
- Mitt sista uppdrag som styrelseordfö-
rande är att här överlämna ett diplom 
på 50 000 kronor till Gårdstensbostäder. 
Pengarna ska användas som stipendier 
till tio ungdomar i Gårdsten, sade Lars 
Johansson.

MANIFESTATION FÖR GÅRDSTEN
Sveriges största allmännytta, Framtiden-koncernen, hyllade Gårdstensbostäder genom att lägga den gemen-
samma bolagsdagen i Idéum. I vanliga fall brukar styrelserna för de åtta dotterbolagen hålla sina årsstämmor 
och konstituerande möten inne i stan.

Styrelseledamöterna i Framtidens dotterbolag 
samlades i Gårdsten för att hålla sina årsstämmor. 
Foto: Sofia Sabel.

Framtidens avgående styrelseordförande Lars Johansson överlämnade ett ungdoms-
stipendium på 50 000 kronor till Michael Pirosanto. Foto: Sofia Sabel.
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- Uppdraget var att skapa ett attraktivt 
bostadsområde och det har lyckats, sä-
ger han.
Det var när Gårdstensbostäder bildades 
1997 som man fick uppdraget av moder-
bolaget Förvaltnings AB Framtiden att 
vända utvecklingen i området.
Sedan dess har det bland annat skapats 
3 000 nya arbetstillfällen, antalet företag 
i Gårdsten har ökat från åtta till över 50 
och kurvan över brottslighet pekar brant 
neråt.

- Satsningen på trygghetsskapande åt-
gärder med egna trygghetsvärdar har bi-
dragit till framgångarna och att bolaget 
har sin placering i området har stor be-
tydelse. Det innebär att man hela tiden 
är närvarande och ser vad som händer 
i närområdet, vilka behov och åtgärder 
som behöver göras samt var det behöver 
byggas nya bostäder. Det har Gårdstens-
bostäder skött väldigt bra, säger Lars 
Johansson.

Nyligen tog Framtiden ett viktigt inves-
teringsbeslut för samhällsbygget Gård-
sten. Det gäller satsningen på nybyggna-
tion i Gårdstens Centrum där man i en 
affär med Serneke Group tar på sig rol-
len att bygga kommersiella lokaler och 
kontor. Gårdstens befolkning kommer 
att öka och därmed skapas ett växande 
underlag för lokal handel.

Långsiktighet
Lars Johansson betonar den långsiktig-
het som präglat insatserna i Gårdsten.

- Arbetet har ända sedan starten 1997 
skett i en positiv anda där man sett på 
möjligheterna att utveckla hela Gårdsten 
och stöttningen från moderbolaget har 
varit hundraprocentig. Gårdstensbostä-
der är dragloket och vi stöttar, förklarar 
Lars Johansson.
Byggnation av nya bostäder är en förut-
sättning för att den positiva utvecklingen 

i området ska kunna fortsätta.
- Planerna är att bygga 1 500 nya bo-

städer till 2025 och det är välkommet. 
Det är viktigt att Gårdsten kan erbjuda 
olika upplåtelseformer och därför byggs 
det många bostadsrätter framöver. Det 
ger människor möjlighet att flytta inom 
stadsdelen och gör Gårdsten attraktiva-
re som bostadsområde, säger Lars Jo-
hansson.
Gårdsten har som första område i Sve-
rige lämnat listan över särskilt utsatta 
områden. Men det finns fler sådana om-
råden kvar i Göteborg.

- Det gäller till exempel Hjällbo och 
Hammarkullen där det krävs insatser 
och nu har vi Gårdsten som ett viktigt 
referensområde. Vi vill göra motsvaran-
de saker i dessa områden som vi gjort i 
Gårdsten, säger Lars Johansson.

Text: Kenth Lärk.

Långsiktigt arbete 
skapar ett
attraktivt Gårdsten
Framtiden-koncernens ordförande Lars Johansson (S) känner sig nöjd 
när han blickar tillbaka på utvecklingen i Gårdsten.

Lars Johansson (S) är avgående styrelseordförande 
i Förvaltnings AB Framtiden. Foto: Sofia Sabel.

Miljöpartisterna Karin Pleijel och Eva Ternegren 
kunde berätta om den dramatik som utspelade 
sig i Göteborgs kommunfullmäktige på junimötet 
2014.
Bakgrunden var ett förslag om att minska anta-
let kommunala bostadsbolag. Förslaget röstades 
igenom i kommunstyrelsen. Det hade inneburit 
att Gårdstensbostäder upphört som eget bolag 
inom Framtiden-koncernen. 
I stadens högsta beslutande organ, kommunfull-
mäktige, tog ärendet mycket överraskande en 
annan vändning. Miljöpartiet argumenterade för 
Gårdstensbostäders bevarande som eget bolag 
och fick med sig allianspartierna på den linjen. 
Alliansen och miljöpartiet skapade därmed en 
majoritet som segrade i kommunfullmäktige.

Miljöpartiet gratulerade
Vid tårtkalaset i Gårdstens Centrum hörde miljöpartiet till en av gratulanterna. Visste ni att det är mycket tack 
vare miljöpartiet som Gårdstensbostäder finns kvar som eget bolag i Framtiden-koncernen.

Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto fick blommor av miljöpartiets Karin Pleijel 
och Eva Ternegren. Text & bild: Kenth Lärk.
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STORT TÅRTKALAS I CENTRUM
Jättetårtorna gick åt på nolltid när 
gårdstensborna kom till centrum 
för att fira en verklig milstolpe i 
stadsdelens historia.

Ni kan säkert bakgrunden vid det här 
laget. Gårdsten har lämnat polisens 
lista över särskilt utsatta områden. 
Det har aldrig tidigare hänt att något 
område lyckats lämna listan.
Det handlar om 22 års arbete som 
givit ett fantastiskt resultat. Följ-
aktligen ville Gårdstensbostäder 
fira detta med alla boende, med-
arbetare, föreningsmänniskor 
och företagare.
Den 4-5 mars serverades det 
kaffe och tårta på löpande band, 
Janschie och Anders svarade 
för musikunderhållningen och 
vd Michael Pirosanto berätta-
de om det Nya Gårdsten.
Det innebär inte att samhälls-
bygget Gårdsten är klart. Nu 
går resan vidare för att göra 
området ännu bättre och 
tryggare.
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Det var därför ganska naturligt att ett 
frukostmöte om detta ämne förlades till 
Idéum i Gårdsten. Mötet tog avstamp i 
Nya Solevi som är Sveriges största sol-
cellspark och ligger i Säve.

Erik Martinsson, vd för Svea Solar som 
deltog i projektet berättade att parken är 
lika stor som 16 fotbollsplaner och den 
har 20 000 solpaneler. Där produceras 
hushållsel som kan räcka till 1 100 villor 
under ett år.

- Det är dags att slå hål på myten om 
att storskaliga solcellsparker inte funge-
rar i Sverige, förklarade Erik Martinsson.
Göteborg Energi står bakom satsningen 
på Nya Solevi och vd Alf Engqvist berätta-
de att det är fritt fram för privatpersoner 
att köpa el från panelerna i Nya Solevi 
som har en total effekt på 5,5 megawatt. 
Av detta är 1 megawatt, eller 3 600 pane-
ler, tillgängliga för privatpersoner.

Ett privat solabonnemang kostar 600 
kronor per panel och man får ett år-
ligt avdrag på sin elräkning utifrån den 
mängd el som de abonnerade panelerna 

producerar. Alltså ett sätt att producera 
solel till sig själv.
Göteborg Energi har som målsättning att 
anlägga solcellsparker med en kapacitet 
på 10 megawatt fram till 2020.

Köpt in sig
Företaget Serneke är en av parterna i 
Nya Solevi. Ola Serneke fanns på plats 
och berättade engagerat om sin syn på 
samhällsbyggande. Inte minst i Gård-
sten.

- Jag hade aldrig stått här om det inte 
varit för Michael Pirosanto. Vi träffades 
och jag kände att här vill jag vara med. 
Tillsammans kan vi bidra till att bygga 
ihop staden och motverka segregation, 
sade Ola Serneke.

- Tillsammans med Gårdstensbostä-
der och Göteborg Energi gör vi något 
som kan bidra till samhällets utveckling. 
Man måste vara långsiktig för att bygga 
upp ett bättre samhälle, förklarade han.
När det gäller satsningen på solceller 
konstaterade Ola Serneke med flera att 

taken på stadens industrier är perfekta 
för ändamålet.
Göteborg Energi har planer på att bygga 
en solcellspark i Gårdsten – under det 
befintliga vindkraftverket.
Framtiden-koncernen satsar 150 mil-
joner kronor till utbyggnad av solceller 
under fem år. Av dessa är 11 miljoner 
kronor avsedda för norra Gårdstens sol-
celler.

Text & bild: Kenth Lärk.

Stora solcellsparker är en satsning för framtiden
Solceller och solcellsparker får en allt viktigare roll i utbyggnaden av förnybar energi. Gårdstensbostäder var 
med tidigt och tänker fortsätta satsningen på solenergi.

Alf Engqvist, vd för Göteborg Energi, Erik Martins-
son, vd för Svea Solar och Ola Serneke, Sernekes 
koncernchef, medverkade vid frukostmötet.

Utbildningar för framtidsyrken!
Vill du ha ett fritt, omväxlande, utmanande och roligt jobb?
Som dessutom inte flyttar utomlands – då finns det en utbildning för dig!

På Fastighetsakademin kan du välja mel-
lan fyra olika YH-utbildningar som alla 
ger dig en entrébiljett rakt in i fastighets-
branschen. 

- Fastighets- och energitekniker, 1,5 år
- Fastighetsingenjör, 2 år
- Fastighetsförvaltare, 2,5 år
- Teknisk förvaltare, 2,5 år

Ingemo Ilander, rektor på 
Fastighetsakademin.

Fastighetsakademin – Sveriges enda 
yrkeshögskola som ägs och drivs av 

fastighetsbranschen.

J. A. Wettergrens gata 14,
421 30 Västra Frölunda

   

Informationsträff i Gårdsten:
När: Onsdagen den 24 april kl. 17
Var: Gårdstensbostäders kontor,
Kastanjgården 3. För mer informa-
tion, ring 031-332 60 07.

Ansökan till utbildningarna skickar
du in senast den 31 maj 2019 på
www.fastighetsakademin.se. 

Fastighetsbranschen har ett mycket stort 
anställningsbehov de kommande åren. 
Behovet av nya medarbetare på alla nivå-
er (bovärdar, förvaltare, teknisk personal 
mm) är mycket stort de kommande åren 
och beror på flera saker säger Ingemo 
Ilander, rektor på Fastighetsakademin. 
De kommande åren är det stora pen-
sionsavgångar, det har byggts väldigt 
mycket nytt och våra fastigheter blir allt 
mer teknik- och installationstäta vilket 
gör att det behövs många fler medarbe-
tare framöver fortsätter Ingemo.

Vill du veta mer om skolans utbildning-
ar läs på skolans hemsida, www.fastig-
hetsakademin.se, eller besök något av 
skolans informationsmöten; 9 april eller 
den 16 maj kl 17.00. 
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Totalt handlar Sernekes projekt om cirka 
300 bostadsrätter samt ett nytt torg med 
möjligheter för caféer, restauranger, 
apotek och butiker. Höghuset Utsikten 
får 15 våningar och innehåller 74 bo-
stadsrätter.

- Vi beslutar om produktionsstart när 
vi uppnått tillräcklig försäljningsgrad. 
Försäljningen går bra och vi har ett sta-
bilt inflöde av nya intressenter och kun-
der. Förhoppningsvis har vi uppnått till-
räcklig försäljningsgrad i sommar, säger 
koncernchef Ola Serneke.
Totalt planerar Serneke att bygga 300 
bostadsrätter i Gårdstens Centrum.

- Vi har nyligen genomfört ett parallel-
let uppdrag. Det innebär att vi har gett 
flera arkitekter i uppdrag att översiktligt 
skissera hur man kan utforma och ge-
stalta de bostäder som ligger i de kom-
mande etapperna.

- Vi kommer att utvärdera detta under 
våren för att kunna komma igång med 
försäljning av nästa etapp i höst. Utöver 
bostadsrätterna har vi diskussioner med 
verksamhetsutövare som visar intresse 
för att etablera i Gårdstens Centrum, 
förklarar Ola Serneke.
Gårdstensbostäder ska också bygga i 
Gårdstens Centrum. Framtiden-koncer-
nen tog nyligen ett stort investeringsbe-
slut som innebär att Gårdstensbostäder 
tar på sig rollen att bygga kommersiella 
lokaler och kontor i centrum.

Höjdaren är på gång i 
Gårdstens Centrum
Byggstarten närmar sig för Gårdstens högsta hus som fått namnet Utsik-
ten. Företaget Serneke är byggare och har ytterligare bostäder på gång i 
Gårdstens Centrum.

Gårdstensdagen
Boka in lördag 
15 juni kl. 12-16
Den årliga familjedagen i Dalen 
kommer vara lördagen den 15 juni. 
Välkomna att komma med förslag 
på aktiviteter som ni vill arrangera 
eller förslag på musik- eller dans-
uppträdanden från scenen.

Dina förslag kan du skicka till: anki.
caspersson@gardstensbostader.se eller 
ringa direkt till Anki på telefon
031-332 60 32.

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. Kost-
nad 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.
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Gårdstens Centrum – nya 
busshållplatsen 
Gårdstensvägen 
 

Under mars och april månad kommer vi att slutföra de arbeten som behövs för att kunna ta 
den nya hållplatsen på Gårdstensvägen i drift. 

Den gamla hållplatsen framför centrum kommer användas tills dessa arbeten är klara.  

Det innebär att trafikavstängningen vid Gårdstensvägens nya hållplatsläge kommer kvarstå 
tills dess att arbetena är avslutade. 

Vi hoppas på er förståelse för detta och ser fram emot att snart ta den nya hållplatsen i drift! 

Västtrafik kommer att informera om när den nya hållplatsen tas i bruk i god tid innan, vid den 
gamla hållplatsen framför centrum.  

 

Med vänlig hälsning  

Mark & Energibyggarna AB 

 

Vid frågor eller synpunkter kontakta:  
Trafikkontorets byggledare: Niclas Bryngelsson, telefon 073-311 89 89 
Trafikkontorets projektledare: Sophie Cronquist, telefon 070-534 77 90 
Entreprenörens platschef: Nathalie Arrman, telefon 073-028 44 07 
Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se 
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Under mars och april månad kommer 
vi att slutföra de arbeten som behövs 
för att kunna ta den nya hållplatsen på 
Gårdstensvägen i drift.

Den gamla hållplatsen framför centrum 
kommer användas tills dessa arbeten är 
klara.

Det innebär att trafikavstängningen vid 
Gårdstensvägens nya hållplatsläge kom-
mer kvarstå tills dess att arbeten är av-
slutade.

Vi hoppas på er förståelse för detta och 
ser fram emot att snart ta den nya håll-
platsen i drift!

Västtrafik kommer att informera om när 
den nya hållplatsen tas i bruk i god tid 
innan, vid den gamla hållplatsen framför 
centrum.

Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Trafikkontorets byggledare:
Niclas Bryngelsson, telefon 073-311 89 89

Trafikkontorets projektledare:
Sofie Cronquist, telefon 070-534 77 90

Entreprenörens platschef:
Nathalie Arrman, telefon 073-028 44 07

Göteborgs Stads kontaktcenter:
Telefon 031-365 00 00
e-post: goteborg@goteborg.se
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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. Front Advokater
5. Landskap & Management i Sverige
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 

Seglarskolan 2019

Filmvisning

Filmvisning på Fritids-
klubben Diamanten på 
fredagar kl. 14.30.
Kommande filmer:
22/3 Goosebumps 2: Haunted
 Halloween
29/3 Ensamma i Rymden
5/4 Ideal Home
12/4 A-X-L
26/4 Nötknäpparen och de
 fyra världarna

Pianokurs i 
Musikstudion
Keybordkurs/pianokurs med ABF, lörda-
gar klockan 14. Kursen är för barn och 
ungdomar och som är hyresgäster hos 
Gårdstensbostäder.

Avgift: 150 kr/termin. 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. 

Nu kan du anmäla dig till årets seglar-
skola som Gårdstensbostäder erbjud-
er i samarbete med GKSS (Göteborgs 
Kungliga Segel Sällskap) och Rotary 
Långedrag. Seglarskolan är för barn 
och ungdomar som bor hos Gårdstens-
bostäder. 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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 MÅNDAG
• Avslappning 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 
• ZUMBA 26/3, 16/4 och 7/5
 klockan. 17:00 – 18:00 

 ONSDAG
• Träningsträffen
 (Gruppträning, styrka och puls)
 kl. 17 – 18:15

 TORSDAG
• Lätt styrka & balans 55+
 (Muskotgatan 10) 13:00 – 13:45
• Gymträning klockan 16:00 – 19:30

Aktiviteter och träning varje 
vecka på Hälsostugan

Dansa
ZUMBA

När:
tisdagar 26/3, 16/4 & 7/5

kl. 17:00

Var:
Idéum, Kaneltorget
(Ingång vid Garaget)

Smaka på 
min mat!

När:
Torsdag 4/4 kl.17:00 – 18:30 

Var:
Hälsostugan, Kaneltorget 1

Alla deltagare tar med sig någon maträtt 
som övriga deltagare får smaka på. Gärna 
med inspiration från hemlandet. Om man 
vill kan man berätta om maten man lagat. 

Dietisten Maria Magnusson från Angered 
Närsjukhus kommer finnas på plats och 
svara på frågor om mat.

Anmälan: Johanna Froode 0707–49 64 62 
eller direkt på Hälsostugan senast 1/4. 
Endast anmälda deltagare kan delta.

Informationskväll 
om bröstcancer
& mammografi.

När:
Onsdag 24/4 Kl.17.00 – 18.30

Var:
Hälsostugan, Kaneltorget 1

Medverkande: 
Ellen Brynskog från
Regionalt cancercentrum väst.

Aktiviteten är kostnadsfri och
ingen anmälan krävs.

Kontaktinformation:
Johanna Froode
0707-49 64 62

Gårdstensbostäders växel
031- 332 60 00.

Alla aktiviteter är kostnadsfria. 
Anmälningar lämnas på plats. Häl-
sostugan drivs i samarbete mellan 
Angereds Närsjukhus och Gård-
stensbostäder på Kaneltorget.
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Gårdstens öppna
mötesplats,
Muskotgatan 5
AKTIVITETER i samarbete med 
Svenska Röda Korset. Vi träffas i 
Fritidsgårdens lokal vid besöksga-
raget.

Öppettider:
Torsdagar
13.30-15.30 Språkcafé. För vuxna som 
vill träna svenska på ett roligt sätt, träffa 
andra och fika med personer med olika 
bakgrunder.

För information kontakta:
Gullbritt Vinqvist: 070-406 81 05,
gullran@hotmail.com. 
Fredagar 
9.00-10.30 Frukost på lätt svenska 
10.45-11.30 Yoga 
12.00-14.00 Sykurs 

Öppna förskolan, 
Muskotgatan 47
AKTIVITETER för vuxna med barn 
0-6 år. Här träffar du andra vuxna 
med barn som kan leka tillsam-
mans. Varje dag har vi sångsamling.

Öppettider:
Måndagar: 
9.00-13.00 – Sagostund med Biblioteket. 
Vi lagar soppa tillsammans (20:-/person)
Tisdagar: 
9.00-12.00 – Kreativt skapande 
13.00-16.00 – Utbildningar och kurser 
Onsdagar:
9.00-12.00 och 13.00-15.00 – Utevistelse 
beroende på väder
Torsdagar: 
9.00-12.00 samt 13.00-15.00
Fredagar: 
9.00-13.00 – 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

Hela Gårdsten Cyklar – 
anmäl dig till cykelkurs
Vill du lära dig att cykla? Anmäl dig till vårens cykelkurser!

Kontakta Fabienne på 0761-42 00 15 /
fabienne.roux@cykelframjandet.se

Kursstart: 8:e april 2019
Måndagar, tisdagar och torsdagar, 10 träff
Kurs I: kl 16:00-17:45
Kurs II: kl 18:00-19:45
OBS! begränsat antal platser

Cykelkursen drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad,
Cykelfrämjandet, Göteborgsgirot och Gårdstensbostäder.

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.

Välkommen till din vård-
central 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 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
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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.
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:
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 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.

Nyttiga kontakter




