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Den som saknar hemförsäkring 
kan drabbas hårt vid en brand, 
vattenskada eller annan akut hän-
delse. I värsta fall kan det handla 
om skadeståndskrav på miljoner 
kronor.

I HYRESAVTALET MED GÅRDSTENSBOSTÄDER står 
det angivet att hyresgästen är skyldig att 
ha en hemförsäkring.

– Vi vet att det tyvärr är långt ifrån 
alla som har tecknat en hemförsäkring. 
En sådan försäkring kostar inte jätte-
mycket pengar. Om olyckan är framme 
kan det stå hyresgästen mycket dyrt 
om man inte har en försäkring, säger 
Gårdstensbostäders säkerhets- och 
förvaltningschef Jehan Mansour.

En hemförsäkring innebär bland 
annat att du kan får ersättning för dina 
saker (lösöre) om de bli stulna vid ett 
inbrott. Hemförsäkringen kan dessutom 
ersätta kostnader för akut vård på resor, 

kostnader för en advokat vid en tvist, ge 
ersättning om du skulle bli överfallen 
eller betala om någon skulle kräva dig 
på skadestånd.

Orsakat en skada
En hemförsäkring är till stor hjälp vid 
brand, vattenskada eller annat akut som 
kan drabba ditt hem. Försäkringen ger 
ekonomisk ersättning för saker som går 
förlorade och för tillfälligt boende.

Den kan även täcka krav från hy-
resvärden om du själv råkat orsaka en 
skada genom vårdslöshet. Det finns 
statistik som visar att den absolut vanli-
gaste orsaken till brand i flerfamiljshus 
är att man glömt stänga av spisen i 
lägenheten.

Har du ingen hemförsäkring – teckna 
en sådan omedelbart hos lämpligt 
försäkringsbolag. Kontrollera att hem-
försäkringen gäller för alla i familjen 
och hushållet. 

DU KAN MINSKA  
SOPAV FALLET 

Vi behöver hjälpas åt för att  
minska sopberget // s. 2 

42 NYA LÄGENHETER  
KLARA I NOVEMBER. 

På Staffansgatan bygger Gådstens-
bostäder för seniorer 55+ // s. 3  

ODLARINTRESSET  
FORTSÄTTER ATT ÖKA

Ytterligare 10 nya lådor är beställda  
till Muskotgatan  // s. 4 

Hyresgäster utan hemförsäkring 
drabbas hårt om det brinner

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

Köp bostadsrätt i brf 
Utsikten, Gårdsten 
centrum
Brf Utsikten blir Gårdstens högsta 
hus och byggs av Serneke. Det blir 59 
bostadsrätter där storleken varierar 
mellan 1-3 rum och kök med ytor på   
32-71 kvadratmeter. 
Inflyttningen beräknas starta i slutet 
av 2021. 
www.sernekebostad.se. 

Köp radhus på  
Saffransgatan
Brf Saffransbyn är de nya radhu-
sen på Saffransgatan. Kontakta 
Svensk Fastighetsförmedling eller 
Egnahemsbolaget direkt.  
www.egnahemsbolaget.se

Tips på hemsida:  
Jämför hemförsäkringar - Oberoende 
bedömning (konsumenternas.se)
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Vi behöver hjälpas åt för  
att minska sopberget
Visste du att en genomsnittlig 
göteborgare ganska enkelt kan 
minska sitt avfall med 140 kilo och 
sina kostnader med 15 000 kronor 
per år.

Det är förvaltningen Kretslopp och 
vatten som kommer med tips, råd 
och information om hur vi kan minska 
avfallet. Det ger många positiva effekter 
för dig, din plånbok, klimatet och miljön. 
Alla vinner när avfallet minskar.

Bakgrunden är en rad tuffa mål som 
Göteborgs Stad satt upp i sin avfallsplan 
för åren 2021-2030. Målen är att minska 
avfallet med 30 procent per invånare, 
minska matsvinnet med 50 procent per in-
vånare, plast med 50 procent per invånare 
och elavfall med 50 procent per invånare.

– Om vi alla tillsammans hjälps åt 
så är det möjligt att klara målen, säger 
Gårdstensbostäders förvaltningstekni-
ker Sarah Karlsson.

Arbeta förebyggande
Att återvinna avfall är bra men det 
är ännu bättre för klimatet att jobba 
förebyggande. Att förebygga avfall är 
att minska mängden avfall och avfallets 
farlighet. Det är något du gör innan en 
produkt blir avfall.

Det förebyggande arbetet handlar 
alltså inte om källsortering utan om sa-
ker vi gör vid till exempel inköp, lagring 
och för att förhindra att produkter blir 
avfall över huvud taget.

I länken brevid får du 30 tips hur du 
kan leva mer avfallsfritt. Börja med tio 

lätta steg och fortsätt i den takt som 
passar dig. Kanske har du redan kommit 
en bra bit på vägen! 

Läs mer på: 30+sätt+att+minska+-
ditt+avfall_affisch.pdf (goteborg.se)

Gårdstensdalen får en konstgräsplan
Efter nytt utegym, lekplats och 
allmän upprustning är det fot-
bollens tur i Gårdstensdalen. En 
konstgräsplan ska anläggas.

Det är idrotts- och föreningsnämnden 
som beslutat om etablering av en 
konstgräsplan i Gårdsten med anledning 
av ett så kallat Göteborgsförslag.

Vem som helst kan lämna in sitt 
eget Göteborgsförslag som är till 
för att ge politikerna en idé om hur 
Göteborg kan utvecklas. Förslagen 
publiceras på Göteborgsförslagets 
hemsida. Förslag som får fler än 200 
röster behandlas sedan av ansvarig 
politisk nämnd.

Det var Mikael Lindström, akade-
miansvarig i Gais, som lämnade in 
förslaget om konstgräsplan i Gårdsten. 
Mikael är också eldsjälen bakom Gais i 
Gårdsten – fotbollsträning för barn 5-14 
år i Gårdstenshallen.

Det började sommaren 2016 med en 
fotbollsskola för barn. Idag är det ett 
hundratal barn som två gånger i veckan 
tränar fotboll i Gårdstenshallen.

Locka fler
Mikael Lindström kan nu konstatera att 
hans förslag kommer att förverkligas.

– Det är jättebra och ger möjlighet till 
fler aktiviteter för barn och ungdomar 
i Gårdsten. Och vi kan locka fler ung-
domar till fotbollen, säger Mikael som 
gärna ser att det kommer fler flickor på 
fotbollsträningarna.

Den nya konstgräsplanen är framför 
allt avsedd för spontanfotboll och blir 

därför inte 
bokningsbar. 
Storleken blir ungefär 
som en sjumannaplan.

– Förhoppningen är att konstgräs-
planen ska stå klar i slutet av året, säger 
Martin Maros på idrotts- och förenings-
förvaltningen. 

Fotbollsträningen med Gais får bättre förutsättningar med 
en konstgräsplan. Förhoppningen är att konstgräsplanen i 
Gårdstensdalen ska vara klar för spel i slutet av året.
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42 nya seniorlägenheter 
med god tillgänglighet
Gårdstensbostäder satsar på att 
bygga lägenheter för de lite äldre 
hyresgästerna. I november startar 
inflyttningen i 42 seniorlägenheter 
på Saffransgatan.

– Dessa lägenheter kommer att ha 
betydligt bättre tillgänglighet än många 
av våra befintliga lägenheter. Det finns 
hiss och parkeringsplatser i huset. 
Dessutom har alla lägenheter balkong 
eller uteplats, säger Sara Bäckström 
som är uthyrningsansvarig.

De 42 hyreslägenheterna som 
riktar sig till seniorer 55+ kommer att 
inrama det nya parkeringshuset på 
Saffransgatan som stod klart för ett och 
ett halvt år sedan. Det blir ettor, tvåor 
och treor med tonvikt på tvårummare.

Lägenheterna är i första hand avsed-
da för Gårdstensbostäders egna hyres-
gäster. Resterande lägenheter kommer 
att läggas ut på Boplats Göteborg.

– Vi kommer att skicka ut information 
till alla våra hyresgäster i Gårdsten, 
berättar Sara Bäckström.

Flytta till mindre
I dagens norra Gårdsten finns det 734 
lägenheter utan hiss och behovet av 
bostäder med bättre tillgänglighet är 
följaktligen stort.

– Det är jättebra att man bygger 
seniorlägenheter. Många hyresgäster 
i Gårdsten blir äldre och vill flytta till 
mindre lägenheter med bra tillgänglig-
het. Men det måste vara rimliga hyror, 
säger, Ellen Mitikka, som bott i Gårdsten 
under 50 år.

Hon vill gärna att det också ska finnas 
en affär i norra Gårdsten.

– Vi behöver en servicebutik eller 
liknande, säger Ellen.

I november blir det inflyttning i 
seniorlägenheterna som byggs med 
hjälp av statligt investeringsstöd. Det är 
Framtiden Byggutveckling som uppför 
bostäderna för Gårdstensbostäder. 

Information about covid-19 
in other languages

Följ myndigheternas råd och håll dig uppdaterad på 
goteborg.se/covid19

Nu skärper 
vi oss!
Smittan 
måste 
minska!
Håll avstånd. Undvik trängsel. 
Minska dina kontakter.
Du gör skillnad
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Seniorlägenheterna byggs i fyra våningar och 
är ihopkopplade med parkeringshuset.

Vill du förändra dina levnadsvanor 
och förbättra din hälsa?
Vill du äta bättre, röra dig mer, sluta röka eller dricka mindre alko-
hol? Då är du välkommen till levnadsvanemottagningen i Angered!

Här erbjuds råd och samtalsstöd till dig som vill förändra dina 
levnadsvanor. Även du som redan har hälsosamma levnadsvanor, 
men vill ha stöd för att bibehålla dessa, är välkommen.

Vem kan söka?
Vuxna från 18 år som bor i nordöstra Göteborg. Besöken är gratis.

Adress:
Angereds torg 5B (hållplats Angered centrum). 
Öppet måndag–fredag kl. 8.30–16.00.
Boka tid:
• Telefon: 031-332 68 66 (måndag–fredag kl. 13.00–15.00).
• Personligen på Angereds torg 5B, måndag–fredag kl. 

13.00–15.00.
• Via webbplatsen 1177.se (sök efter ”levnadsvanemottagning”).

Välkommen!

Levnadsvanemottagningen, Angereds Närsjukhus
Angereds torg 5B
E-post: ans.levnadsmottagningen@vgregion.se
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Allt fler hyresgäster vill vara med och odla
Carina Westlund och Valentina 
Baidak förbereder säsongens 
odlingar på Muskotgatan. I år får 
de sällskap av nya entusiastiska 
odlare.

– Intresset bara ökar. Det finns en stor 
efterfrågan från hyresgäster som också 
vill vara med och odla, säger huschefen 
Dali Vuleta.

De 78 lådorna på gräsmattan vid 
Muskotgatan räcker inte längre till 

för att klara behovet. Därför har Dali 
beställt ytterligare ett tiotal lådor.

– Ju fler vi blir desto roligare är det 
att hålla på med detta. Man lär ju känna 
fler människor, säger Carina.

Hon och Valentina håller på att se 
över sina odlingar inför säsongen. När 
ni läser detta har säkert våren kommit 
längre och det har redan börjat spira i 
många av lådorna.

– Valentina är experten. Hon är som 
en levande uppslagsbok och hennes 

lägenhet är full av blommor, utbrister 
Carina.

Varit med från start
Jo, Valentina har varit med sedan od-
lingarna vid Muskotgatan startade. Hon 
har annars sina rötter i Vitryssland.

- Där är det ungefär samma klimat 
som här i Sverige, säger hon.

Förra året kunde Valentina bland 
annat skörda tre liter smultron och de 
fyra potatisar hon satte gav en hel hink 
tillbaka.

Hon har egen odlingskalender och 
där står att runt mitten av april är det 
dags att plantera gula och röda lökar. 
Purjolök och svartkål är redan förodlade 
i lägenheten. Persilja och palsternacka 
finns också med i planeringen. Dillen 

ska sås i maj för att bli som bäst.
Låt oss hoppas att det blir 
en odlingssäsong med 

rikliga skördar.

Carina Westlund och Valentina Baidak träffas för att planera inför säsongen.

Valentina kan konstatera att kålplantorna har klarat vintern.

Gårdstensbostäder tillhan-
dahåller jord. Här bär Carina 

en säck till sin låda.
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Tapio Salonen
SAMHÄLLSBYGGET 

GÅRDSTEN
Allmännyttans framtid?

Bilden av miljonprogramsområden tecknas 
ofta i ensidigt dystra färger. Men exemplet 
Gårdsten i Göteborg visar att det går vända 
en till synes hopplös situation i ett eftersatt 
bostadsområde. Det visar att det krävs en 
uthållighet som varar i årtionden, engage-
mang som genomsyrar det offentliga åtag-
andet med ett uttalat uppdrag att utveckla 
den lokala välfärden. Gårdstensbostäder 
visar att det finns en intressant dynamik 
mellan strikt affärsmässighet och bredare 
samhällsnytta. Denna fallstudie vill bidra till 
att minska den kunskapsbrist och historie-
löshet som präglat många välvilliga ambi-
tioner att förbättra villkoren för människor i 
dessa områden. Istället för att fokusera på 
enstaka tidsbegränsade insatser har den 
följt ett områdes utveckling under en lång 
följd av år. Boken belyser den breda palett 
av förändringar som krävs för att vända ett 
utsatt bostadsområdes till synes hopplösa 
situation. 

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid 
Malmö universitet, har följt Gårdstens ut-
veckling under ett kvarts sekel.

NY BOK OM GÅRDSTEN!

KÖP DEN NU PÅ BOKUS.COM
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Fritidsklubben  
Diamanten 
Kostnadsfri verksamhet för  
mellanstadieelever i  
årskurs 4-6.

Plats: Gårdstensdalen bredvid 
minigolfbanan.

Tid: Vardagar kl. 13:30 – 17:30 
samt under alla skollov. 

Läxhjälp finns i alla ämnen.

Aktiviteter inomhus: pingis, 
biljard, tv-spel, fotbollsspel.

Utomhus: utflykter, fotboll och 
lek.

Har du frågor ringer du  
031-330 77 02 eller 076-282 85 95.

Filmvisning i Diamanten
startar maj 2021

Fredagar kl.14.30  
i Diamantens lokal

7 maj - Narnia

14 maj - Tintin

21 maj - Rum 213

28 maj - Coraline

Pianokurs 
i Musikstudion vid  
Gårdstens centrum

Kursen arrangeras i samarbete med 
ABF och är för ungdomar 7-18 år. 

Pianokurs: Lördagar och söndagar

För anmälan kontakta: Salma Nazzal  
på 031-332 60 07.

Hälsostugan!
Hälsostugans aktiviteter är för närvarande 
inställda. Information om aktivitetsstart 
samt träning- och hälsotips, titta gärna 
in på vår hemsida, Facebook eller vårt 
instagramkonto: @gardstensbostader 
Anmäl dig till online-träning  
med Hälsostugan

Puls & styrka: onsdagar kl. 17:15 – 18:00. Tillsvidare

Bålträning för mage & rygg: torsdagar kl. 11.00 – 11:45. 
Tillsvidare 

Hälsosnack online: torsdagar 6/5 och 20/5 kl. 14–15 
Få konkreta tips kring mat, träning och återhämtning!

Anmäl dig till:  
Johanna Froode 0707–49 64 62 eller mejla till  
johanna.froode@gardstensbostader.se.  

Kontakt: 
Johanna Froode, 

Gårdstensbostäder 
0707–496462

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader 

Fotbollsträning med GAIS 
Fotbollsträningen för barn 5-14 år

Dag och tid: tisdag och torsdagar 
Kl. 17-18 för barn 5-9 år.     Kl. 18-19 för barn 10-14 år 
Plats: Idrottshallen vid Gårdstensskolan

Frågor och kontakt: Mikael Lindström, tränare GAIS,  
mikael.lindstrom@gais.se. Salma Nazzal 031-332 60 07 eller Louise 
Staffas 0707-93 91 22 på Gårdstensbostäder

Vill du lära dig att segla? 
Anmäl dig till årets seglarskola för barn 8–13 år.
Seglarskolan är under dagtid ute i Långedrag. 
Barnen får skjuts med  
minibuss från och till Gårdsten varje dag. 
Simkunnighet är ett krav. Kursen är 
kostnadsfri och det finns ett begränsat 
antal platser.

Seglarskolan är ett mångårigt samarbete 
mellan Gårdstensbostäder, GKSS och 
Rotary Långedrag samt från 2021 även 
Göteborgs Hamn. 

Nybörjare kurs 1: söndag 20/6 – torsdag 24/6
Nybörjare kurs 2: måndag 28/6 – fredag 2/7 
Nybörjare kurs 3 & fortsättningskurs: måndag 9/8 – fredag 13/8. 
(För barn som är nybörjare eller som tidigare gått på seglarskolan)

Har du seglat tidigare och vill delta på ett veckoläger?
Veckoläger Æolusön: Ungdomsläger 15-17 år. Datum: 15-21/7. 3 platser
Barn 10-12 år. Datum: 12-17/8. 2 platser 
Ungdomarna får lära sig att segla på dagarna  
och göra roliga aktiviteter på kvällarna. 

Information och anmälan:
Johanna Froode, Gårdstensbostäder 0707–49 64 62
Salma Nazzal, Gårdstensbostäder 031-332 60 07Vill du lära dig att cykla?

Nu kan du anmäla ditt intresse till 
nybörjarkurs för vuxna i Gårdsten. 
Kurserna startar i maj/juni. 

Anmäl ditt intresse: Emelie Enoksson 
0723-30 61 33 eller via epost:  
emelie.enoksson@cykelframjandet.se. 
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Distriktsläkare & BVC 
ÖPPET

Mån-fre 8.00-17.00 
DROP-IN ELLER BOKNING

Lör-sön För tillfället stängt

www.gardstenvardcentral.se 
info@gardstenvardcentral.se 
Vi svarar alltid på ditt samtal! 

Telefon: 031-396 00 60Muskotgatan 10

VÅRDCENTRAL & BVC GÅRDSTEN

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 engelska, 

arabiska, persiska, ryska, urdu, 
turkiska, bulgariska, tyska, spanska 
och serbiska.

Öppna förskolan Gårdsten 
På grund av Covid-19 har stadens 
kommunala öppna förskolor stängt 
sin fysiska verksamhet tills vidare. 
All verksamhet bedrivs just nu 
digitalt istället! 

Via Teams erbjuds bland annat: 
sångsamling, bokläsning, babygrupp, 
föräldragrupp och tematräffar. 

Välkomna!  
Karina & Julia

För mer info om aktiviteter, anmälan och tider
Webbsida: sites.google.com/forskola.goteborg.se/ 
     oppnaforskolangardsten   
Facebooksida: Öppna förskolan Gårdsten 

Kontaktainformation
Telefon: 070-612 32 68 
e-post: karina.lezama.quiroga@forskola.goteborg.se
  julia.ottosson.burge@forskola.goteborg.se 

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

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

Lindra Second Hand
Butik på Salviagatan 1.
ÖPPETTIDER:

Måndag-fredag kl. 11-18,  
lördag kl. 11-15, söndag stängt.  

Missa inte bokbussen
Varje onsdag kl. 18.40-19.20  
kommer bokbussen till 
Muskotgatan vid Gårdsten  
centrum. Välkomna!

Lilla varvets Löparskola
På Löparskolan tränar unga för att 
må bra och att ha roligt tillsammans. 
Träningspassen består av löpning, 
styrka och roliga samarbetsöv-
ningar. Löparskolan leds av duktiga 
friidrottsledare. 

Vårens löparskola avslutas i maj med ett 
eget lopp nära din skola. Löparskolan 
startar igen efter sommarlovet.

Information skickas ut senare i vår.

Den 18 september bjuds alla deltagare 
från Löparkolan in till en gemensam 
utflykt till Slottsskogen för att springa 
loppet Lilla Varvet.

Tid och plats:
Datum: 3 mars–28 maj.
Tid:  Onsdagar kl 16.00-17.00
 Fredagar kl 15.30–16.30.
Plats:  Samling i Gårdstens idrottshall. 
Vid fint väder utomhus.
Anmälan: Träningen är gratis. Anmälan 
sker på plats.
Frågor: Sara Karlsson, 073-334 21 12, 
sara.karlsson@goteborgsvarvet.se. 

På Löparskolan tränar vi för att må bra och att ha roligt tillsammans. 
Träningspassen består av löpning, styrka och roliga samarbetsövningar. 
Löparskolan leds av duktiga friidrottsledare. Vårens löparskola avslutar 

vi i maj med ett eget lopp nära din skola. Löparskolan startar igen 
efter sommarlovet. Information om detta skickas ut senare i vår. 

Den 18 september bjuds alla deltagare från Löparkolan in till 
en gemensam utflykt till Slottsskogen för att springa loppet Lilla Varvet.

Datum: 3 mars–28 maj.
Tid: Onsdagar kl 16.00-17.00 och fredagar kl 15.30–16.30. 

Plats: Samling i Gårdstens idrottshall. Vid fint väder är vi utomhus. 
Anmälan: Träningen är gratis. Anmälan sker på plats.

Frågor: Sara Karlsson, 073-334 21 12 | sara.karlsson@goteborgsvarvet.se

LILLA VARVETS
LÖPARSKOLA

Välkomna på gratis träning med Göteborgsvarvet!

ONSDAG  
KL 16–17

& FREDAG 
KL 15.30–16.30

 

Lilla Varvets Löparskola är en del av Göteborgsvarvets satsning HEJA Göteborg - Health | Empowerment | Joy | Activity

På Löparskolan tränar vi för att må bra och att ha roligt tillsammans. 

Träningspassen består av löpning, styrka och roliga samarbetsövningar. 

Löparskolan leds av duktiga friidrottsledare. Vårens löparskola avslutar 

vi i maj med ett eget lopp nära din skola. Löparskolan startar igen 

efter sommarlovet. Information om detta skickas ut senare i vår. 

Den 18 september bjuds alla deltagare från Löparkolan in till 

en gemensam utflykt till Slottsskogen för att springa loppet Lilla Varvet.

Datum: 3 mars–28 maj.

Tid: Onsdagar kl 16.00-17.00 och fredagar kl 15.30–16.30. 

Plats: Samling i Gårdstens idrottshall. Vid fint väder är vi utomhus. 

Anmälan: Träningen är gratis. Anmälan sker på plats.

Frågor: Sara Karlsson, 073-334 21 12 | sara.karlsson@goteborgsvarvet.se

LILLA VARVETS
LÖPARSKOLA

Välkomna på gratis träning med Göteborgsvarvet!

ONSDAG  KL 16–17& FREDAG 
KL 15.30–16.30 

Lilla Varvets Löparskola är en del av Göteborgsvarvets satsning HEJA Göteborg - Health | Empowerment | Joy | Activity
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Ring dygnet runt eller e-posta

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

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

VÄSTRA
Gabor 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
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 meddelan-
de på telefonsvararen. Även för bokning 
av grovsoprum.

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  
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

Vill du bli kontaktombud, kontakta Jan 
Karlsson eller trygghetsgruppen.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN V. GÅRDSTEN 
Öppet hus håller stängt tills vidare p.g.a 
rådande omständigheter. 
Snickeriet: Boka tid hos Maria på telefon  
0708-46 95 35 måndag-fredag kl 14-17. 
Vänligen respektera tiden.

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

OBS! Endast bokade besök
Kontoren är stängda för drop-in tills vidare


