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

Kungälvs Musikkår

Hoppborg i Dalen

Aran Wehby

GÅRDSTENS
DAGEN2019
LÖRDAG DEN 15 JUNI KL. 12-16. PLATS: GÅRDSTENSDALEN

Välkomna till 

PRELIMINÄRT PROGRAM FRÅN 
SCENEN KL. 12-16:
 Jens Ericson – konferencier för dagen
11.15-12.30 Kungälvs Musikkår startar vid Kaneltorget och spelar hela vägen
 ner till Dalen
12.30-13.00 Barngruppen ”Vita händer” uppträder med ledare från El Sistema
13.00-13.30 Dan Greider från Gårdsten – gitarr och sång
13.30-13.50 Zumbapass med Angered Arena
14.00-14.20 Stella Andromeda – Hiphop och R&B-artist från Göteborg, med
 chilenska rötter
14.20-14.40 Aran Wehby – A.W. – En eldsjäl som rappar
ca. 15.00 Utmärkelsen "Årets Gårdstensbo" & "Årets Eldsjälar" delas ut

Se uppdaterat program på www.gardstensbostader.se

Tombola och fiskdamm - Hyresgästför-
eningen i norra Gårdsten. Försäljning 
och ansiktsmålning – Mamas Retro. 
Aktiviteter med Sätt färg på med ”Action 
painting”, Konsument & Medborgar-
service, Gårdstensbostäder med Häl-
sostugan, mm. Hoppborg, café, mat och 
mängder av aktiviteter.

Vågar du möta ett hockeyproffs?
Ta chansen att utmana ett proffs.
Ställ frågan, hur många tänder har du 
slagit ut? Eller kanske bara be om en au-
tograf. På Gårdstensdagen tar SERNEKE 
med sig två hockeyspelare från Frölunda
Indians till Dalen för att träffa dig.

Aktiviteter i Dalen kl. 12-16:

Kungälvs Musikkår

Stella Andromeda

Hoppborg i Dalen
Dan Greider

Uppgradering av

Framtidens Bredband

Grattis! Nu håller vi på att uppgradera 

bredbandet i Gårdsten. Det betyder att 

du kommer kunna beställa tjänster på 

upp till 1 000 mBit/s!

Läs mer på sid. 5
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Gårdstensbostäder slår inte av på 
takten.
- Vi fortsätter vårt systematiska 
arbete mot olovlig uthyrning i an-
dra hand, säger Anna-Carin Lund-
blad som är uthyrningsansvarig.

Hittills har Gårdstensbostäder lyckats fri-
göra 107 lägenheter som nu hyrs ut på rätt 
sätt. Det tål att upprepas – den som olovligt 
hyr ut sin lägenhet i andra hand riskerar 
att bli av med sitt förstahandskontrakt och 
bli uppsagd.
Satsningen mot den olovliga andrahands-
uthyrningen handlar om att skapa trygg-
het och säkerhet. Som hyresgäst är det en 
trygghet att veta vilka man har som gran-
nar. Och som hyresvärd måste Gårdstens-
bostäder veta vilka som bor i lägenheterna.

De 107 lägenheter som Gårdstensbostä-
der lyckats frigöra har istället gått till 
människor som verkligen behöver dom.
- Det arbete vi lägger ner på detta ger 
mycket tillbaka. Man kan ju jämföra med 
vad som hade krävts om vi skulle bygga 
107 nya lägenheter, säger Anna-Carin 
Lundblad.

Hon påpekar också att de som olovligen 
hyr lägenheter i andra hand ofta är de 
svagaste i samhället. Människor som blir 
utnyttjade.

Det finns möjlighet att hyra ut sin lägen-
het i andra hand. Till exempel om man 
ska studera eller arbeta på annan ort. 
I sådana fall finns det en ansöknings-
blankett som man fyller i och lämnar till 
Gårdstensbostäder.

107 lägenheter frigjorda 
från olovlig uthyrning

Möte Fastighetsakademin

Tack för att du besökte 
Trygghetsmässan
Det kom många besökare till årets 
Trygghetsmässa i Idéum i Gård-
sten den 9 maj.

- Stort tack till alla säger Jehan Mansour. 
Säkerhets- och förvaltningschef på Gård-
stensbostäder. Besökarna fick ta del av 
alla aktörers arbete för att få ett tryg-
gare Gårdsten. Trygghetsmässan är en 
årligt återkommande mässa i samarbe-
te mellan Polisen, SDF Angered, Rädd-
ningstjänsten och Gårdstensbostäder.

Planteringsdag 
den 4 maj
Lördagen den 4 maj hade huscheferna i 
östra Gårdsten planteringsdag tillsam-
mans med hyresgästerna. Många kom 
för att hjälpa till med de gemensamma 
planteringarna.

Det råder stor efterfrågan på 
utbildad personal inom fastig-
hetsbranschen. Detta faktum var 
anledningen till att Fastighetsa-
kademin nyligen kom till Gårdsten 
och presenterade sin verksamhet.

Mötet lockade 18 Gårdstensbor i olika 
åldrar som fick information av Fastig-
hetsakademins rektor Ingemo Ilander. 
Hon berättade att man erbjuder fyra 
olika utbildningar – Fastighets & ener-
gitekniker, Fastighetsingenjör, Teknisk 
förvaltare och Fastighetsförvaltare. 

Mötesdeltagarna var från 18 år och upp-
åt. Några var studenter medan andra 
hade erfarenhet från arbetslivet men vil-
le byta yrke. En person anmälde sig gan-
ska omgående till en av utbildningarna.
Senast 31 maj kan du söka till Fastig-
hetsakademin.

www.fastighetsakademin.se.

Jobba i fastighetsbranschen?

OBS! VIKTIG INFORMATION!
Din hyra ska du betala in på bankgiro 5430-2781. Detta gäller från 1:a mars.
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Först kom Solhus 1 som följdes av 
2, 3, 4. Och nu ligger nummer 5 i 
startgroparna. Mycket tack vare 
professor Jan-Olof Dalenbäck på 
Chalmers.

- Han är verkligen värd att lyftas fram. 
Jan-Olof Dalenbäck har hjälpt oss i 23 år 
med satsningen på solenergi, säger Gård-
stensbostäders vd Michael Pirosanto.
Professorn själv konstaterar lugnt be-
träffande Solhusen:
- Ja, det har gått bra som helhet.
Faktum är att det var lite av en tillfäl-
lighet att projektet startade i Gårdsten. 
Jan-Olof Dalenbäck var engagerad i ett 
EU-projekt med solfångare i ett annat 
bostadsbolag som dock drog sig ur.
- Frågan var om vi skulle lägga ner pro-
jektet eller hitta något annat område. Jag 
kände till Gårdsten sedan tidigare och 
det visade sig att Gårdstensbostäder tog 
emot EU-projektet med öppna armar. Det 
var precis när bolaget bildades, förklarar 
Jan-Olof Dalenbäck.

År 1998 inleddes arbetet med att reno-
vera och samtidigt bygga in nya, effek-
tiva energilösningar i det första solhus-
området som omfattade tre gårdar med 
255 lägenheter. Innan dess intervjuades 
samtliga hyresgäster i den första etap-
pen om sina önskemål. De som var in-
tresserade bjöds in till arbetsgrupper för 
att påverka det fortsatta arbetet.

Första inflyttningen
I mars 2000 flyttade de första hyresgäs-
terna in i Solhus 1 och hösten 2003 stod 
Solhus 2 klart. Solfångare, som samti-
digt utgör nya tak på sex höghus, värmer 
vatten för disk, bad, tvätt och dusch via 
ackumulatortankar i källaren samt ge-
nererar värme i tvättstugornas torkrum. 

Solhus 3 stod klart under 2014 och om-
fattar 418 lägenheter. Där finns fyra hus-
tak med solceller monterade i samband 
med takunderhåll, ett hus med solceller 
på balkongbröstningarna och ett hus 
med solfångare på taket som värmer 

fjärrvärmenätet. Solhusområde 4 omfat-
tar ytterligare 13 tak med solceller mon-
terade i samband med takunderhåll och 
stod klart 2018.
Sammantaget innebär det att cirka 1 000 
bostäder i Gårdsten får el och varmvatten 
från solen. Nu växlar Gårdstensbostäder 
upp ytterligare genom att satsa på Sol-
hus 5 där åtta hus i Norra Gårdsten ska 
få solceller på taken.

Gårdstensbostäders Solhus-projekt har 
väckt uppmärksamhet, både nationellt 
och internationellt. Gårdstensbostäder 
har prisats för dessa satsningar. 2005 
fick Solhus 1 FN:s världspris ”World Ha-
bitat Award”.

- Det finns fortfarande tak i Gårdsten som 
inte används för solceller men det krävs 
bättre förutsättningar att lagra eller sälja 
överskottsel för att fler projekt ska kunna 
genomföras, säger Jan-Olof Dalenbäck.

Professorn som gjort 
Gårdsten till ett prisat 
solhusområde

Professor Jan-Olof 
Dalenbäck har varit
engagerad i arbetet 
med Solhusen ända 
sedan Gårdstens-
bostäder bildades.

Gårdstensbostäder har anslutit sig 
till Allmännyttans klimatinitiativ. 
Målet är att de allmännyttiga bo-
stadsföretagen ska vara fossilfria 
år 2030 och att energianvändningen 
ska minska med 30 procent.

Relationen med Göteborg Energi 
en stor tillgång för Gårdsten
Gårdstensbostäder och Göteborg 
Energi har en relation som varat i 
23 år.

- Det är både kul och utmanande 
att arbeta med Gårdstensbostä-
der. Dom är villiga att introducera 
nya tekniker, säger Jonas Cognell, 
projektledare på Göteborg Energi.

Det tydligaste exemplet på samarbetet 
är vindkraftverket Adriana – landmär-
ket högst upp på Gårdstensbergen, 110 
meter över havet. Det producerar el som 
täcker hälften av det sammanlagda el-
behov som Gårdstensbostäders lägen-
heter har. Och minskar koldioxidutsläp-
pen med cirka 4 000 ton per år.
Vindkraftverket togs i bruk 2009. Förut-
om Gårdstensbostäder och Göteborg En-
ergi deltog även Förvaltnings AB Framti-
den och SKF i projektet.

- Ett annat exempel på vårt samarbe-
te är den stora energikonferens som vi 
arrangerar varje år tillsammans med 
Göteborg Energi. Dom har stöttat oss på 
många sätt, säger Gårdstensbostäders 
vd Michael Pirosanto.
De uppmärksammade Solhusen hade 
förmodligen inte tillkommit utan ett 
antal nya och effektiva energilösning-
ar. Tekniken i Solhusen har utvecklats 
tillsammans med Göteborg Energi och 
Chalmers.
- Ett tydligt exempel på hur intresserade 
Gårdstensbostäder är att hitta nya lös-
ningar, säger Jonas Cognell.

Prisat projekt
EU-projektet CELSIUS leds av Göteborg 
Energi. Fokus ligger på fjärrvärme, att 
utveckla smarta integrationslösningar 
med fjärrvärmenätet. Målet var att re-
krytera 50 städer till projektet.
- Vi överträffade målet. Projektet är nu 

avslutat och det var nästan 70 städer 
som deltog, säger Jonas Cognell.
Detta var något som imponerade på 
EU-kommissionen vilket ledde till att 
Göteborgs Stad och Göteborg Energi fick 
ta emot priset EU Sustainable Energy 
Award 2017 i kategorin offentlig sektor.
Även här fanns en koppling till Gård-
stensbostäder som var med i projektet. 

Jonas Cognell,
projektledare på
Göteborg Energi,
har ett nära
samarbete med
Gårdstensbostäder.
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Lägenheter på Saffransgatan
Egnahemsbolaget bygger 34 bostadsrät-
ter i ett 5-plans flerbostadshus på Saff-
ransgatan i norra Gårdsten. Bygg- och 
säljstart beräknas till sommaren 2019 
och inflyttning planeras till första halv-
året 2020. De 34 lägenheterna kommer 
finnas som 2:a, 3:a och 4:a.

Radhus på Saffransgatan
Egnahemsbolaget ska bygga 38 radhus 
i bostadsrättsform på Saffransgatan i 
norra Gårdsten. Byggnationen kommer 
att utföras av Götenehus. Byggstarten 
beräknas till fjärde kvartalet 2019 och 
inflyttning planeras till hösten 2020.
De 38 radhusen kommer finnas som 2:a, 
3:a och 4:a.

Saffransgatans byggnation är bolagets 
femte byggprojekt i Gårdsten. Tidigare 
byggnationer; Salviaterrassen - parhus i 
äganderätt, Salviadalen – bostadsrätter, 
Kryddhyllan etapp 1 och 2 – villor i ägan-
derätt och radhus i bostadsrätt.

Bostadsrätter 
på Saffrans-
gatan

Köp bostadsrätt
i Utsikten vid 
Gårdstens 
centrum
Se lediga lägenheter för bokning 
på www.sernekebostad.se
eller Fastighetsbyrån
www.fastighetsbyran.se.

Under våren förbereds marken vid cen-
trum av Trafikkontoret samt att det kom-
mer ske en del sprängningsarbeten. Pre-
liminär byggstart för husen hösten 2019.

Swedbank 
besökte 
Gårdsten
Samhällsengagemang och inte-
gration var två centrala begrepp 
som ventilerades när kontors- och 
områdeschefer från Swedbank be-
sökte Gårdsten.

Det var den 12 april som en delegation 
på 10 personer från Swedbanks kontor i 
Västsverige hälsade på hos Gårdstens-
bostäder. Vd Michael Pirosanto berätta-
de om den utveckling som företaget haft 
sedan bildandet 1997.

- Jätteintressant och man hoppas verk-
ligen att Gårdstensbostäders arbetssätt 
kan överföras till andra ställen i landet, 
säger Anna Norlin som är regionchef för 
Västra regionen och tillägger att integra-
tion och samhällsengagemang är något 
som även Swedbank arbetar med.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen 
driver man projektet ”Äntligen jobb” med 
syftet att hjälpa utlandsfödda akademi-
ker att få jobb. För närvarande har man 
ett tiotal praktikanter i projektet.
- Detta har blivit en av de viktigaste re-
kryteringskällorna när vi anställer ny 
personal. Vi försöker sprida tankarna 
med projektet även till andra företag, sä-
ger Anna Norlin.

Anna-Karin Johansson är kontorschef 
för Göteborg Syd.
- Det var fantastiskt roligt och spännan-
de att vara här och höra om utvecklingen 
och allt arbete som ligger bakom. Här 
finns mycket som vi kan ta med oss när 
det gäller samarbete och samhällsenga-
gemang, säger Anna-Karin Johansson.

En delegation från Swedbank var på besök i
Gårdsten.

Välkommen till första spadtaget till
hela Gårdsten centrums förvandling!

Torsdag 13/6 klockan 11:00.

SKISS SKISS
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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 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

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.

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

Uppgradering 
av Framtidens 
Bredband
Grattis! Nu håller vi på att uppgradera 
bredbandet i Gårdsten. Det betyder att 
du kommer kunna beställa tjänster på 
upp till 1 000 mBit/s! 

För de flesta märks inte själva uppgra-
deringen alls. Andra kan få avbrott i tv/
bredband/fast telefon en stund, i max 8 
timmar. Är det så, avvakta. Vill du kan du 
prova att starta om modemet. 

Har du subventionerad 
TV och trivs med det?
Då har du två val.
 
1) Att beställa det nya kostnadsfria 
BAS-TV-paketet från iTux, vilket du kan 
göra från och med 3:e juli när samtliga 
uppgraderingar är klara. Du beställer på 
www.framtidensbredband.se.

2) Att behålla samma tjänst du har idag 
mot en avgift. Du kommer att få ett brev 
från din tjänsteleverantör (ComHem el-
ler IP Sweden) med ett erbjudande.

Behöver du hjälp – kontakta iTux eller 
din tjänsteleverantör! Vid frågor om upp-
graderingen, mejla info@itux.se eller 
ring iTUX på 0771-40 70 77. Skulle du få 
avbrott längre än 8 timmar, kontakta din 
tjänsteleverantör. Många svar ligger på 
www.framtidensbredband.se, så titta 
gärna där först. 

Hälsningar från
Gårdstensbostäder

samt iTux – som gör 
uppgraderingen.
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Hälsostugan tipsar!
På Hälsostugan finns ett brett utbud av 
olika aktiviteter inom träning och hälsa. 
Här kan du få tips och råd om eget trä-
ningsupplägg på gymmet eller hemma. 
Här är tre enklare övningar att göra hem-
ma som stärker din rygg:

MÅNDAG:
Avslappning kl. 13:30, Hopp & spring för barn kl.15.00
(Gårdstensskolan)

TISDAG:
Yoga kl. 13:00, Egen gymträning kl. 15:00-17:30,
Zumba tisdag 11 juni, kl. 17:00-18.00

ONSDAG:
Gruppträning, Puls & Styrka kl. 17:00-18:15

TORSDAG:
Träna med ditt barn kl.10:15, datum: 23/5, 20/6, 4/7.
Balans & Styrka kl. 13:00 (Muskotgatan), Gymträning kl.15:00-19:30

Träning och
aktiviteter varje vecka!

Viktminskningsträff
23 maj kl. 17-19
Träffa dietist och hälsocoach för 
tips, råd och svar på frågor om 
viktminskning.

DANSA ZUMBA
Tisdag 11 juni, kl. 17:00-18.00
i Idéum på Kaneltorget 1. 

Övning 1:
Stå på alla fyra. Andas in- svanka i ryggen 
och se upp. Andas ut- runda ryggen och 
se mot naveln. Upprepa 5 – 10 ggr. 

Övning 2:
Stå på alla fyra på en matta. Håll ryggen 
rak under hela övningen. Sträck motsatt 
arm och ben samtidigt. Upprepa med den 
andra sidan. 5 ggr på båda sidorna. 

Övning 3:
Ligg på mage med bena ihop, blicken ner 
i golvet. Lyft diagonalt ben och arm i sam-
ma rörelse. Kom ner med alla kroppsde-
lar på mattan igen och upprepa med an-
dra sidan. Upprepa 5 – 10 ggr. 

Vill du lära 
dig simma?
Anmäl dig till höstens simkurser 
för vuxna i Angered Arena. Under-
visningen genomförs av Svenska 
livräddningssällskapet. 

Var: Angered Arena
Start: 26 augusti, vecka 35.
Totalt 15 tillfällen. 

Grupper att välja på:
• Måndagar kl. 8:40 - 9:20
• Måndagar kl. 12:00 - 12:40

Kontakt för anmälan
och information:
Johanna Froode,
Gårdstensbostäder
0707-49 64 62
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Fotbollsträning
med GAIS
i Gårdsten
Fotbollsträningen med GAIS är på 
tisdagar och torsdagar.

Ålder: Flickor och pojkar 6-12 år

Tider:  Tisdagar kl. 17.00-18.30
   Torsdagar kl. 17.00-18.30
Var:  Gårdstensdalen.

OBS! Tag med kläder och skor för
utomhusbruk. 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
13. Mårtensson o Håkansson AB

Seglarskolan 
2019

Filmvisning
Filmvisning på Fritidsklubben 
Diamanten på fredagar 14.30.

Kommande filmer:
24/5 Aquaman
14/6 Spider-Man: Into the Spider-Verse

(Därefter sommaruppehåll. Åter i september.)

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, (Några platser kvar)
Nybörjarkurs 2:
24/6-28/6, (Några platser kvar)
Kappsegling/läger:
20/7-28/7 (Fullbokat)
Fortsättningskurs:
2/8-16/8, (Några platser kvar)

För mer information och anmälan
kontakta Gårdstensbostäder, växel:
031-332 60 00 eller Salma 031-332 60 07.

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

Måndagar: Öppet kl. 10-21

- Iranska Seniorföreningen
håller öppet kl. 10-12

- Lär dig Spanska kl. 12-14

- Spel- och trivselkväll kl. 14.30-17.30

- House of Gospel kl. 18-21

Tisdagar: Öppet kl. 16-18.45

- Spela biljard & pingis kl. 16-18.45

Onsdagar: Öppet 10-12, 14-16

- Iranska Seniorföreningen
håller öppet kl. 10-12

- Spela boule kl. 14-16

Torsdagar: Öppet kl. 13-18.45

- Lätt styrka och balansträning med
Hälsostugan kl. 13-13.45

- Musikcafé med Gunnareds Församling 
Svenska Kyrkan, udda veckor kl. 14-16

- Spela biljard & pingis kl. 16-18.45

Fredagar: Öppet 10-14, 16-18.45

- Matlagning & Lunchservering 40:- 
med musik och kultur med Iranska Se-
niorföreningen. Udda veckor kl. 10-14
Ej lunch jämna veckor, kl. 10-12

- Spela biljard och pingis kl. 16-18.45

Söndagar: Öppet kl. 15-17

Öppert hus: Kafé med Anita för alla 55+
i Gårdsten. 20:-/person kl. 15-17. 

Välkomna!
Önskar Aktivitetsguppen

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 

Onsdagar:
Gårdstens Centrum kl. 17.30-18.25 

Mer information hittar ni på: 
www.goteborg.se 

Missa inte
Bokbussen!
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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




