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Det är på Saffran det händer…
Området vid Saffransgatan är 
hetast i Gårdsten just nu. 42 
hyreslägenheter för seniorer 55+, 
nya bostadsrätter som radhus 
och flerfamiljshus, ny skola samt 
solceller och nya sopstationer är 
några exempel på aktuella projekt.

I DECEMBER INVIGDES det nya parke-
ringshuset på Saffransgatan. Nu 
är det mycket mer på gång och 
Gårdstensbladet fick en guidning i 
området av huschefen Christer Sjödin.

Christer har koll på läget och är 
Gårdstensbostäders förlängda arm i 
kontakten med stadsbyggnadskontoret 
och andra aktörer.

— Det är roligt när det händer så 
mycket på en gång här i området, säger 
han.
Den 1 april startar byggnationen av 42 
hyreslägenheter som ska inrama p-hu-
set. Det är Framtiden Byggutveckling 
som bygger för oss och som givit 
företaget F.B.I Tasbud AB uppdraget 
att uppföra bygget av lägenheterna 

som riktar sig till seniorer 55+. Första 
inflyttning under hösten 2021. 

Två projekt
Egnahemsbolaget, den flitigaste bygga-
ren i Gårdsten, har två aktuella projekt. 
Båda med första inflyttning under 2021.

Brf Saffransbyn kommer att bestå av 
38 radhus med bostadsrätt där alla har 
en privat uteplats. Markarbetena pågår. 

Intill Gårdstensvägen planeras brf 
Krokus att växa upp med 34 bostads-
rättslägenheter i ett flerfamiljshus. Alla 
lägenheter har balkong eller uteplats. 
Markarbeten startar under mars.

Lokalförvaltningen håller på att 
bygga en ny F-3 skola strax intill 
Egnahemsbolagets nya bostads-
områden. Skolan är avsedd för cirka 
300 elever och beräknas vara klar vid 
årsskiftet.

Även Gårdstensbostäder kommer 
att bidra med några nya lägenheter 
på Saffransgatan 11-12. Det är den så 
kallade Idéverkstadens gamla lokaler 
som ska byggas om och inrymma 
två trerummare och två enrummare. 
Byggstart sker till sommaren.

Sopstationer
Området förses med tre nya sopstatio-
ner, Molokstationer med underjordiska 
behållare. Molokerna för Saffransgatan 
60-77 samt 41-58 är klara. På två ställen 
behöver man ta bort grovsoprummen 
och dessa ersätts med tillfälliga sop-
stationer för hushållsavfall samt mat/
bioavfall. Det är huset på Saffransgatan 
4-12 som fått en tillfällig sopstation och 
det har även de fyra husen med adres-
serna 13-40 fått.

Fönsterbyten pågår i området. Det är 
fönstren på norrsidan och balkongdör-
rarna som byts. Saffransgatan 60-68 
är precis klar och följs av adresserna 
69-77. Detta är mycket uppskattat av 
hyresgästerna.

Installation av solceller på taken 
har gjort Gårdsten känt och prisbelönt. 
Senaste installationen skedde nyligen på 
Saffransgatan 60-68. Även Timjansgatan 
39-44 har fått solceller. Fortsättning 
följer på vartannat hus.

Göteborg Energi bygger ut fjärrvärme 
för radhusen på inre Saffransgatan. 
Källarförråden på Saffransgatan 13-26 
byts till nya gallerförråd under april 
månad.

Christers guidning avslutas med att 
han visar de fina lokalerna med bastu 
på Saffransgatan 18 och 32. Här kan 
hyresgästerna boka lokalerna i pass om 
tre timmar. Det finns dusch, omkläd-
ningsrum och relax-avdelning.  

FLER ARBETARE BEHÖVS I 
FASTIGHETSBRANSCHEN
En utbildning på fastighetsakademin 

väger tungt när behovet av arbetare är 
stort inom fastighetsbranschen.  // s.2

RESTAURANGSKOLAN 
LÄGGS NER

150 elever som saknar grundskolebetyg 
har kunnat få utbildning men nu tvingas 
skolan att lägga ner till hösten.  // s.3

UTVECKLINGEN MÅSTE 
VÄNDA I UTSATTA OMRÅDEN

– Gårdsten är ett levande bevis på att 
det går att vända utvecklingen, sade 

kommunstyrelsens ordförande  // s.4

Visionsbild på de 42 hyreslägenheterna för 55+ 
på Saffransgatan.

Christer Sjödin vid en av de nya 
Molokstationerna. Strax bakom honom ska 
det byggas 42 hyreslägenheter som inramar 
parkeringshuset.

Information om samtliga nybyggnads-
projekt i Gårdsten hittar du på: 
www.gardstensbostader.se/
leva-i-gardsten/nya-bostader-pa-gang/ 
www.facebook.com/gardstensbostader
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Vårdcentralen firade med stort tårtkalas
Gårdsten Vårdcentral fyllde två 
år och ställde till med tårtkalas. 
Antalet listade patienter bara ökar 
och är nu uppe i 3 250.

DET VAR MÅNGA SOM VILLE vara med och fira 
den 3 mars. Ägaren Michael Sanatgari 
och hans personal hade bullat upp 
med olika sorters tårtor. En av tårtorna 
var försedd med hans porträtt och det 
dröjde en bra stund innan någon vågade 
skära i den…

Gårdsten Vårdcentral ska bli en av 
Göteborgs bästa är det budskap som 
förmedlats till boende i Gårdsten med 
omnejd. Patienterna ska känna sig 
trygga, väntetid max 1-2 veckor och man 
får träffa samma läkare.

— Verksamheten går bra, konstaterar 

Michael Sanatgari.
På vårdcentralens mottagningar finns 

läkare, distriktssköterskor, sjukskö-
terskor, undersköterskor och personal 
inom psykisk hälsa.

Om ett par månader kommer man att 
presentera en nyhet. Då ska det bli möj-
ligt att ha kontakt med vårdcentralen via 
videosamtal.  

Fastighetsbranschen behöver 
fler utbildade medarbetare
Att ha utbildat sig på 
Fastighetsakademin väger tungt 
när Gårdstensbostäder rekryterar 
nya medarbetare. Nyligen anställ-
des Anna Rosenberg som teknisk 
förvaltare.

BEHOVET AV UTBILDADE MEDARBETARE är stort 
inom fastighetsbranschen.

— Utbildningen på 
Fastighetsakademin fungerade jättebra. 
Att det ingår mycket praktik lockade mig 
speciellt, säger Anna Rosenberg.

Fastighetsakademin ägs och 
drivs av fastighetsbranschen. Det 
betyder att utbildningarna är skräd-
darsydda efter branschens behov. 
Cirka hälften av Gårdstensbostäders 
medarbetare har gått utbildningar på 
Fastighetsakademin.

Man erbjuder fyra eftergymnasiala 

utbildningar. Fastighetsförvaltare 
(2,5 år) för dig som vill ansvara för 
förvaltning, utveckling och förädling av 
fastigheter. Teknisk förvaltare (2,5 år) 
för dig som vill ansvara för driftopti-
mering, upphandling och utveckling av 
fastigheter.

Dessutom utbildning till fastighets-
ingenjör (2 år) för dig som vill ansvara 
för byggnaders drift och underhåll samt 
deras tekniska installationer. Samt 
Fastighets- och Energitekniker (1,5 år) för 
dig som vill ansvara för drift, skötsel och 
underhåll av fastigheters tekniska system.

Teknisk förvaltare
Anna Rosenberg har tidigare jobbat som 
montör på Volvo, i restaurangbranschen 
och med lite annat.

— Det var på spårvagnen som jag såg 
att dom informerade om utbildningarna 
på Fastighetsakademin och tyckte att 

det skulle passa mig, säger Anna.
Hon gick utbildningen till fastig-

hetsförvaltare och är nu anställd på 
ett vikariat som teknisk förvaltare hos 
Gårdstensbostäder.

Kanske är det någon bland 
Gårdstensbostäders hyresgäster som 
vill satsa på fastighetsbranschen. Det 
går att ansöka till alla fyra utbildning-
arna fram till den 31 maj i år. Ansöker 
gör du direkt på fastighetsakademin.se. 

VÅRDCENTRAL & BVC GÅRDSTEN

Välkommen till din vårdcentral för hela familjen!
LISTA DIG!  Välkommen att lista dig och din 
familj på Gårdsten vård- 
central. 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. 

Anna Rosenberg har fått ett vikariat hos 
Gårdstensbostäder efter utbildningen på 
Fastighetsakademin.

De bjöd personalen på tårta och fick blomma av Gårdstensbostäder. Från vänster, Aman 
Nurmambetov, Malik Taleb, Michael Sanatgari, Susanne Slosar och Minka Sanatgari.

Distriktsläkare & BVC
Muskotgatan 10
Öppet: mån-fre 8.00-17.00
www.gardstenvardcentral.se
info@gardstenvardcentral.se
Vi svarar alltid på ditt samtal!
Telefon: 031-396 00 60
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300 personer på plats när 
Serneke bygger för fullt
Byggnationen av Utsikten i 
Gårdstens Centrum är bara en 
början. När Serneke ökar takten 
med fler byggen kommer 300 
personer att vara på plats.

BRF UTSIKTEN ÄR DEN FÖRSTA av flera etapper 
för att utveckla Gårdsten. Huset byggs 
i 12 våningar och ska inrymma 59 
bostadsrätter i storlekarna 1-3 rum och 
kök. De första inflyttningarna beräknas 
ske i december 2021.

— Vi kommer också att bygga 277 
hyreslägenheter under ganska kort 
tid. Den byggnationen startar till 
hösten, säger Mathias Thorin som är 

projektutvecklare på Serneke.
Det betyder att man behöver öka 

antalet sysselsatta personer avsevärt. 
Totalt kommer cirka 300 personer att 
behövas när det är full fart på byggandet 
i Gårdstens Centrum.

Serneke kommer att ställa upp en hel 
del manskapsbodar men behöver också 
disponera ett antal lokaler i området. 

— Bland annat kommer vi att hyra 
lokal i Gårdstens Centrum för vårt 
platskontor, säger Mathias Thorin.

Platskontoret blir inrymt i lokalen där 
Boutställningen håller till. Utställningen 
kommer därför behöva stängas.
Vad händer just nu?
• Sprängningsarbeten pågå 3/3-30/4, 

se separat anslag och flaggvakter.

• Avstängning huvudentrén (mot 
busshållplatsen) sker kring den 1/4. 
Ny gångväg från busshållplatsen 
tillkommer då öppnas och alla bilar 
parkerar i p-huset under centrum.  

Restaurangskolan läggs ner
Här har cirka 150 elever som 
saknar betyg från grundskolan  
fått utbildning för att kunna läsa 
vidare eller få arbete. Men till 
hösten läggs Restaurangskolan i 
Gårdsten ner.

— DET ÄR SVÅRT MED REKRYTERINGEN. Vi får 
inte tillräckligt med elever eftersom 
de flesta vill gå på Schillerska inne i 
stan, säger Olof Gårdstedt, rektor på 
Schillerska.

Skolan ligger vid Kaneltorget och 
heter numera Schillerskas Individuella 
Alternativ men startade redan 2008 
under namnet Café- och restaurangsko-
lan Kökstrappan i Gårdsten. 

Då var det ett samverkansprojekt 
mellan Utbildningsförvaltningen/
Skyddsnätet, Gårdstensbostäder och 
SDF Gunnared. Det finansierades med 
EU-medel. Man vände sig till ungdomar 
i åldrarna 16-19 år som var intres-
serade av att få jobb inom café- och 
restaurangbranschen.

Teori och praktik varvades i skolans 
restauranglokal. Eleverna fick även 
möjlighet att praktisera utanför skolan.

Stor förändring
År 2011 kom en ny läroplan för gymna-
siet och det innebar stora förändringar. 
Det krävdes åtta betyg för att få 

behörighet till gymnasiets yrkespro-
gram. Restaurangskolan lades då ner.

Idag läser eleverna svenska, eng-
elska, matematik, historia, geografi, 
religion och samhällskunskap. Man 
har också möjlighet att läsa hemkun-
skap och då utnyttjas skolans kök och 
restauranglokal. Idrottslektionerna kan 
eleverna genomföra på Schillerska.

Skolan i Gårdsten har plats för tio 
elever. Rekryteringen sker från skolor i 
Angered och via socialtjänsten. Just nu 
är det fyra elever som går på skolan. De 
får möjlighet att slutföra sin utbildning 
under våren.

Rektor Olof Gårdstedt är övertygad 

om att det finns många ungdomar som 
behöver den typen av studier som skolan 
erbjuder, men det är få som vill studera 
i Gårdsten.

— Vi har försökt få 
Angeredsgymnasiet att ta över utbild-
ningen men dom är inte intresserade, 
säger Olof Gårdstedt som tidigare 
arbetat på Angeredsgymnasiet.

Salma Nazzal, projektledare på 
Gårdstensbostäder, är besviken över att 
skolan ska försvinna.

— Den fyller en viktig funktion och har 
bidragit till att ungdomar här i Gårdsten 
kunnat studera vidare eller komma ut på 
arbetsmarknaden, säger Salma Nazzal.  

Seija Breitholtz är kock på skolan och Nils Åke Tidman är lärare. Här tillsammans med 
Schillerskas rektor Olof Gårdstedt. 

Den blå linjen på kartan visar ny gångväg från 
busshållplatsen som öppnar i början av april. 
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Utvecklingen måste 
vändas i alla utsatta 
områden
Att vända utvecklingen i utsatta 
områden är en av de två-tre 
viktigaste frågorna i ett hund-
raårigt perspektiv. Det sade 
Framtidenkoncernens vd Terje 
Johansson när Fastighetsägarna 
höll stort seminarium i Idéum.

DRYGT 200 PERSONER SAMLADES den 20 febru-
ari i Gårdsten för att under en heldag 
diskutera och lyssna till föreläsningar på 
temat ”Så vänder vi utvecklingen i våra 
utsatta områden”.

Gårdstensbostäder fick ta emot 
mycket beröm för att man lyckats med 
just det – att vända utvecklingen.

— Gårdsten är ett levande bevis på 
att det går att vända utvecklingen. Vi 
vill införa Gårdstensmodellen över 
hela staden, sade kommunstyrelsens 
ordförande Axel Josefsson (M).

Det lär krävas krafttag om man ska 
lyckas med målet som anges i stadens 
budget.

— Det är en modig budget där det slås 
fast att inga särskilt utsatta områden 

ska finnas i Göteborg år 2025, sade Terje 
Johansson.

Göteborg har idag sex särskilt utsatta 
områden efter att Gårdsten lämnat 
listan. Det är Bergsjön, Biskopsgården, 
Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och 
Tynnered.

Terje Johansson förklarade att det är 
en mycket svår uppgift som väntar men 
Framtidenkoncernen har bestämt sig.

— Vi har bestämt oss för att försöka. 
Under våren kommer vi berätta hur det 
ska gå till, sade han.

Ljusglimtar
Ulf Merlander, polisområdeschef 
Nordost, berättade om problem som 
behöver lösas men också att det finns 
hopp och ljusglimtar.

— Antalet anmälda brott går ner i 
utsatta områden. Samtidigt upplever 
vi att människor vågar anmäla mer 
än tidigare. Det går åt rätt håll, sade 
Ulf Merlander och konstaterade att 
fastighetsägare är polisens bästa 
samarbetspartners.

En rad talare från olika 

fastighetsbolag avlöste varandra under 
dagen. Här är ett litet axplock av de råd 
och synpunkter som framkom för att 
vända utvecklingen i utsatta områden:

Satsa på trygghetsvärdar som i 
Gårdsten, fortsatt satsning mot olov-
lig uthyrning i andra hand, satsa på 
en bra skola, utveckla stadens torg 
tillsammans med fastighetsägarna, ge 
människor möjlighet att äga sin bostad, 
bilda nätverk mellan fastighetsägare, 
engagera de boende. Det sistnämnda 
upplever vissa fastighetsägare som det 
svåraste.

Den så kallade BID-modellen 
presenterades också. Den är ett sätt att 
organisera och formalisera samarbete 
och partnerskap mellan olika fastig-
hetsägare och offentliga aktörer.  

Ulf Merlander, polisområdeschef Nordost, ser 
positiva tecken i utsatta områden.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson 
(M) berömde Gårdsten.

Paneldiskussion mellan regionchef Glenn Malmberg, Victoria Park, vd Terje Johansson, Framtiden-
koncernen, fastighetsdirektör Peter Lundstedt, Willhem, och till höger dagens moderator Adam Cwejman.

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

Språkcafé 
TRÄNA DIG I svenska språket och lär känna 
nya vänner. måndagar kl 18:00-20:00 
i Smyrna-kyrkan, Saffransgatan 79 i 
norra Gårdsten. Vi håller på fram till och 
med v. 22. Välkomna!  

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.  
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Köp lägenhet i Brf 
Utsikten
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.

Egnahemsbolaget 
bygger 72 nya  
bostadsrätter 
EGNAHEMSBOLAGET ÄR DEN FLITIGASTE bygg- 
aren i Gårdsten och bolaget slår inte av 
på takten. De planerar nu för att bygga 
72 bostadsrätter 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.  

Var med och bidra till boken 
om Gårdstens utveckling
Vill du vara med och berätta vad 
som hänt i Gårdsten under de 
senaste 25 åren? Professor Tapio 
Salonen har startat en kartlägg-
ning och de boendes synpunkter är 
välkomna.

BERÄTTELSEN OM GÅRDSTENS utveckling 
ingår i ett stort forskningsprogram 
som fått namnet Nyttan med allmän-
nyttan. Bakom satsningen står bland 
andra Förvaltnings AB Framtiden där 
Gårdstensbostäder ingår samt Malmö 
Universitet där professor Tapio Salonen 
är verksam.

I forskningsprogrammet ska man 
belysa på vilket sätt det går att skapa 
ett fördjupat boinflytande i praktiken. 
Gårdstensbostäders modell där hyres-
gästerna har majoritet i bolagsstyrelsen 
är unikt.

— Jag har följt utvecklingen i 
Gårdsten sedan 1990-talet och vill 
spegla vad som hänt under de senaste 
25 åren och titta närmare på den 
Gårdstensmodell som byggts upp, säger 
Tapio Salonen. 

Gör intervjuer
Under våren genomförs intervjuer med 
nyckelpersoner i Gårdsten och man vill 
dessutom gärna ha synpunkter från 
de boende. Strax efter sommaren ska 

insamlingen av material och uppgifter 
vara klar. Därefter görs en sammanfat-
tande analys.

— Min förhoppning är att allt ska vara 
klart i slutet av året. Då ska de boende i 
Gårdsten kunna ta del av vårt arbete och 
vad vi kommit fram till, berättar Tapio 
Salonen.  

Kanske har du något att bidra med 
när det gäller Gårdstens utveckling 
under de senaste 25 åren. Då är 
du välkommen att kontakta Tapio 
Salonen via mail. Adressen är  
tapio.salonen@mau.se 

Professor Tapio Salonen kartlägger Gårdstens 
utveckling under de senaste 25 åren.

Boplats.se
Gårdstensbostäder förmedlar lediga lägenheter via Boplats Göteborg.  
Du måste vara registrerad på www.boplats.se för att kunna söka lägenhet hos  
de kommunala bolagen i Göteborg.

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 kl. 10-12, 14-16
Iranska Seniorföreningen håller öppet 
kl. 10-12. 
Spela boule kl. 14-16. 

Torsdagar: Öppet kl. 13-18.45
Balans & styrka med Hälsostugan kl. 
11-11.45. 
Musikcafé med Gunnareds Församling 
Svenska Kyrkan udda veckor kl. 14-16. 
Spela biljard & pingis kl. 16-18.45. 

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. 
Spela biljard och pingis kl. 16-18.45. 

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

Välkomna önskar Aktivitetsgruppen.  
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Gårdstens öppna för-
skola,  Muskotgatan 47
MÖTESPLATS FÖR VUXNA OCH BARN 0-6 år. 
Här kan du träffa andra vuxna och ditt 
barn kan leka. 

ÖPPETTIDER:

Måndag 9-13 Sagostund med  
biblioteket
Tisdag 9-12  
(13-16 vid utbildningar, kurser mm)
Onsdag 9-13
Torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12

KONTAKTUPPGIFTER:

Telefon: 070-612 32 68  
Facebook: GÖF

Aktiviteter för barn och ungdomar
Aktiviteter Ålder Dag Tid Var

Fotboll - GAIS i Gårdsten 6 -12 år tisdagar & torsdagar kl. 17.00 Idrottshallen Gårdstensskolan

Pianokurs 7 - 18 år lördagar kl. 14.00
Musikstudio/ utanför Gårdsten 
centrum

Filmvisning* 10 - 12 år fredagar kl. 14.30 Diamanten - Fritidsklubben

Hopp och spring 6 - 7 år onsdagar kl. 14.15- 15.00 Långmosseskolans idrottshall

Hopp och spring 8 - 9 år onsdagar kl. 15.00-15-45 Långmosseskolans idrottshall

Lilla Varvets Löparskola med 
Göteborgsvarvet 

8 -12 år
onsdagar & fredagar
5/2-17/5

kl. 16.00-17.00 Idrottshallen Gårdstensskolan

Vill du veta mer kontakta gärna Salma Nazzal på; 0703-98 32 56 eller Johanna Froode på: 0707- 49 64 62.
*Kommande filmer: 3/4 Lemans 66 ( 2019), 17/4 The Liverpool Coalie, 24/4 Rum 213

Musikstudion
Vill du spela piano? 
Lördag kl.14.00 – 17.00. Var: Musik-
studion bredvid Gårdstens centrum. 

Vill du lära dig spela gitarr?
Anmäl dig till gitarrkurs, kontakta 
Salma eller Bashkim.

Kurserna är för barn och  
ungdomar i Gårdsten.

KONTAKTUPPGIFTER:

Salma Nazzal tel. 031-332 60 07 
Bashkim Fetahi tel. 031-332 60 10.
Gustav Fägerqvist tel. 0737 36 75 99 
eller gustav.fagerqvist@gmail.com  

Subventionerad  
TV-tjänst
BESTÄLL DET KOSTNADSFRIA Bas-TV- 
paketet från iTux. Beställer gör du på 
www.framtidensbredband.se eller på 
bastv@itux.se eller på tel: 0751-79 20 05. 
Följande kanaler ingår: 
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. 
• Har du problem med din bredbands- 
eller tv-tjänst, kontakta din tjänste- 
leverantör.  

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  

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

Seglarskola 2020
Nu är det dags att anmäla sig till årets 
Seglarskola som Gårdstensbostäder 
erbjuder i samarbete med GKSS och 
Rotary Långedrag. Seglarskolan är för 
barn och ungdomar i Gårdsten.

Kurser & läger Datum Ålder
Nybörjarkurs 1 14 -18 juni 8 -13 år
Nybörjarkurs 2 22 -26 juni 8 -13 år
Fortsättningskurs 10- 14 aug 8 -13 år
Seglarläger 30 juni -8 juli 12 -14 år
Seglarläger 28 juli -5 aug 12–14 år
Kappseglingsläger  18 -26 juli 13 -15 år
Ungdomsläger  10 - 16 juli. 15–16 år

KONTAKTUPPGIFTER:

För mer information och anmälan kon-
takta: Salma Nazzal 031-332 60 07 eller  
växel: 031- 332 60 00 
OBS: Simkunnighet är ett krav.
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Alla aktiviteter är kostnadsfria. 
Anmälningar lämnas på plats.

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- och barnträning kl. 

10:30- 11:30
• Gymmet öppet kl. 15:00 – 17:30
• Latinodans (Tidigare kallat Zumba) 

Datum: 25/2, 17/3, 21/4, 19/5. 
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 55+ 

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

Träning och aktiviteter 
varje vecka

Hela Gårdsten cyklar 
Anmäl ditt intresse till vårens cykel-
kurser till Fabienne Roux 076-1420015
Datum: tisdagar och fredagar v.17 – v.22. 
Start 21/4. 
Kurs 1: kl. 16:00 – 18:00
Kurs 2: kl. 18:00 – 20:00 
Samarbete mellan Gårdstensbostäder, 
Cykelfrämjandet, Angered SDF och 
Göteborgsgirot.

Stöd och coaching 
Behöver du hjälp och stöd med rehabi-
litering och återgång till arbete? Eller 
frågor om socialtjänst och försäkrings-
kassa boka tid hos samordnare Susanne 
Carlsson: 072-855 4673

Latinodans 
Välkommen att 
dansa loss till härlig 
musik! (tidigare kallat 
Zumba). Tisdagar: 21/4, 19/5.  
Tid & plats: 17:00 – 17:45 i Idéum, 
Kaneltorget 1

Månadstema på HälsostuganNYHET 2020

Vill du lära dig simma? 
Anmäl ditt intresse till Svenska 
Livräddningssällskapets kurser i 
Angered Arena. 
Kontakta 
Johanna: 
0707-496462

Under 2020 kommer vi att arrangera 
månadsteman i Hälsostugan för att 
uppmärksamma olika områden inom 
Hälsa. 

Tema för April - Hälsosamma 
levnadsvanor 
• Föreläsning ”Bra mat för  hälsan” 

med dietist Elin från Angered 
Närsjukhus. Tisdag 7/4  
kl. 17:00 – 18:30 i Hälsostugan. 

• Förälder-barn träning och mat-
lagning med dietist tisdag 14/4  
kl. 10:00 – 12:00 i Hälsostugan. 

• Gemensamt besök på Angered 
Arena 16/4 med rundvandring och 
träningspass kl. 17.00 - 19.00, mer 
information finns i Hälsostugan.

• Testa på utegymmet med instruktö-
rer måndag 20/4 kl. 10:30- 12:00

• Testa på högintensiv träning. 
Torsdag 23/4 kl. 18:30– 19:15 

• Träna med sjukgymnast. Onsdag 
29/4 kl. 17:00 – 18:15

Har du frågor om hälsa eller är i behov 
av tips och råd för att komma igång med 
hälsosamma vanor? Boka tid för samtal 
med Folkhälsovetare Johanna Froode. 
0707496462. 
Välkommen att titta på vår utställning 
när Hälsostugan har öppet! Se schema.
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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


