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Entrén till nya centrum öppnas 
om tre månader
Kring månadsskiftet november- 
december är det dags. Då öppnas 
nya entrén till Gårdsten Centrum. 
Och äntligen får Gårdsten ett 
apotek.

DET BYGGS SOM ALDRIG FÖRR i centrum 
och nu börjar olika bitar att falla på plats. 

Det gäller till exempel de nybyggda 
lokalerna som ligger i anslutning till 
entrén. I två av lokalerna är det klart med 
nya hyresgäster.

I den ena kommer ett apotek att flytta 
in. Det är Apoteksgruppen som står 
bakom denna satsning i Gårdsten.

I den andra lokalen kommer Mamas 

Retro att ha sin verksamhet. Mamas Retro 
har funnits i Gårdsten sedan 2015 och får 
nu möjlighet att flytta till nya fina lokaler.

Det finns ytterligare nybyggda loka-
lytor intill entrén med plats för en eller 
två nya hyresgäster. Dessutom kommer 
Gårdstensbostäders tidigare utställnings-
lokal att utnyttjas för annan verksamhet.

Samtidigt som den nya entrén till 
centrum öppnas är det också planerat att 
den nya torgytan ska vara klar.

Nytt kontor
Gårdstensbostäder ska få nytt kontor i 
Gårdsten Centrum. Bygget kommer att 
vara klart under oktober-november och 
därefter kan personalen påbörja flytten 
från det nuvarande huvudkontoret på 
Kastanjgården.

En ny restaurang finns också med i 
planerna för nya Gårdsten Centrum. Den 
är tänkt att ligga där Serneke nu har sina 
byggbodar. Det blir möjligt att starta detta 
nybygge under 2023.

Det är full fart på byggnation av nya 
bostäder i centrum. Totalt handlar det om 
cirka 450 hyreslägenheter som kommer 
att förvaltas av Balder. Det första projektet 
heter Kryddgården och omfattar 298 
hyresrätter i storlekarna 1-4 rum och kök. 
Inflyttningen startar i oktober.  

FULL FART I 
FOTBOLLSSKOLAN  

I år var det 55 barn i åldrarna 7-13 år 
som anmält sig till fotbollsskolan  // s.2

SOMMARJOBBARNA GÖR 
VIKTIGA INSATSER 

I år tog Gårdstensbostäder emot  
133 sommarjobbare  // s.3

WASSIM SKA BLI LÄRARE  
I FÖRORTEN

Från sommarjobbare  
till gymnasielärare  // s.5

Nya Salviatorget byggs  
under hösten.

Nya entrén till Gårdstens centrum.

Gårdstensbostäders nya kontor.
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Full fart i fotbollsskolan 
Ingen sommar utan fotbollssko-
lan med GAIS i Gårdstensdalen. 
Det var sjunde sommaren i rad 
som den populära aktiviteten 
arrangerades.

I år var det 55 barn i åldrarna 7-13 år som 
anmält sig till fotbollsskolan under vecka 26.

- Det är några färre än förra året, säger 
Mikael Lindström medan han samlar alla 
barnen som precis fått var sin glass innan 
fotbollen startar igen efter rasten.

Mikael är akademiansvarig i GAIS och 
en riktig eldsjäl. Han har hållit i ”GAIS i 
Gårdsten” sedan starten. 

Barnen delas upp i en yngre och en 
äldre grupp. De yngre spelar mot mindre 
teknikmål medan de äldre använder 
vanliga fotbollsmål. 

Det är mycket att hålla reda på när så 
många barn är igång. Till sin hjälp har 
Mikael därför fyra sommarjobbare.

- Dom är engagerade och det fungerar 
jättebra, förklarar Mikael innan det är 
dags att starta dagens matcher.

I höst när skolorna börjat flyttar 
fotbollsskolan inomhus igen. Lagom till 
nästa säsong är förhoppningen att den 
nya konstgräsplanen i Dalen ska vara klar 
för spel. 

Deltagare och ledare i sommarens fotbollsskola.

Dags för match i den yngre gruppen.

Förtidsrösta i Gårdsten
Valnämnden i Göteborgs Stad finns på 
plats i Gårdsten för dig som vill förtids-
rösta i valet 2022.

Mer information om fler platser och 
tider finns på val.se.

Plats: Seniorlokalen,  
Muskotgatan 10 vid Gårdsten centrum

Tider:
Tisdag  30/8  kl. 11.00-14.00

Torsdag  1/9  kl. 16.00-19.00

Lördag  3/9  kl. 11.00-17.00

Måndag  5/9  kl. 11.00-14.00

Onsdag  7/9  kl. 16.00-19.00

Hemförsäkring
Teckna en hemförsäkring redan idag, 
om du inte redan har en förstås. 

Jämför hemförsäkringar – oberoende 
bedömning hos  
www.konsumenternas.se.  

Boplats.se
Gårdstensbostäder förmedlar lediga 
lägenheter via Boplats Göteborg. Du 
måste vara registrerad på  
www.boplats.se för att kunna 
söka lägenheter hos de kommunala 
bolagen i Göteborg. 
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Kjelle Hedbom är Årets Eldsjäl
Utmärkelsen Årets Eldsjäl 
gick till Kjelle Hedbom som 
på Gårdstensdagen prisades 
för sitt stora engagemang. 
Gårdstensbladet har träffat honom.

- Jaså, du ska träffa våran Kjelle, 
konstaterade en bekant hyresgäst som 
Gårdstensbladets reporter stötte på i 
området.

Visst låter det lite som en hederstitel 
– ”våran Kjelle”. Huvudpersonen Kjelle 
känner sig också mycket hedrad av att bli 
utnämnd till Årets Eldsjäl i Gårdsten.

- En underbar överraskning. Jag fick en 
glädjechock, säger han.

I Gårdstensbostäders motivering 
till utnämningen står det bland annat: 
”Med stort engagemang har han under 
ett par år, såväl vardagar som helgdagar, 
jobbat ideellt med att hjälpa till med att 
hålla rent och snyggt i området, allt för 

Gårdstensbornas bästa, utan att sätta sig 
själv i centrum.”

Nej, Kjelle sätter inte sig själv i cen-
trum. Det är därför han inte vill posera på 
bild med Gårdstensbostäders fina diplom 
i handen.

- Det skulle kännas som att man gör 
sig lite märkvärdig, förklarar han.

Frisk luft och motion
Kjelle var tidigare förtidspensionär men 
för en knapp månad sedan fyllde han 65 
år och blev därmed riktig pensionär.

Med sitt engagemang skapar han 
trivsel och trygghet i området. Och Kjelle 
är mycket tacksam för det förtroende han 
får, både från Gårdstensbostäder och 
hyresgäster, för att kunna utföra olika 
sysslor i området.

- Jag gör det med glädje. Det innebär 
ju att jag får röra på mig och får frisk luft, 
säger han.  

Saffransgatan är Kjelle Hedboms hemmaplan. 
Här bor han och ställer upp för sina grannar i 
området.

Sommarjobbarna gör viktiga insatser
I år tog Gårdstensbostäder emot 
133 sommarjobbare som utförde 
en rad olika uppgifter.

- Vi är mycket nöjda. Ungdomarna 
gjorde ett väldigt bra jobb, säger 
Gårdstensbostäders projektledare Salma 
Nazzal.

Under juni, juli och augusti arbetade 
sommarjobbarna i perioder om tre 
veckor. Arbetsuppgifterna var många. Till 
exempel gräsklippning, ogräsrensning, 
uppfräschning av minigolfbanan, oljning 
av staket, utemöbler och uteplatser, 

målning av grovsoprum, vattning av 
blommor och utdelning av information till 
hyresgäster.

Liksom tidigare år gjordes också en 
röjning i Gårdstensdalen i samarbete med 
park- och naturförvaltningen.

Gårdstensbostäder ordnade olika 
aktiviteter för ungdomarna. Varje vecka 
avslutades med mat eller fika. På så sätt 
fick sommarjobbarna träffa och lära 
känna varandra. Det anordnades också en 
grillningsdag.

Nyhet
En föreläsning under varje arbetsperiod 
om demokrati och om det kommande 
valet var en nyhet som blev uppskattad. 
Det gav också möjlighet till diskussioner 
om olika frågor, till exempel skola och 
jämställdhet.

- Det var imponerande hur dom 
engagerade sig och argumenterade i den 
aktuella samhällsdebatten, säger Salma.
Sammantaget har hela upplägget med 
sommarjobbarna och samarbetet med 
huscheferna fungerat mycket bra.  
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Shaliar blev en ledare tack vare 
sommarjobben
Att vara ledare för sommarjobbare 
hos Gårdstensbostäder är en nyttig 
erfarenhet.

- Man lär sig så mycket i det här jobbet. 
Både att utveckla sin förmåga att vara ledare 
och den sociala biten, säger Shaliar Isa.

I likhet med många andra gårdstens-
ungdomar började Shaliar sommarjobba 
hos Gårdstensbostäder när hon gick i 
grundskolan. Därefter fick hon chansen 
att vara ledare.

- Jag vill att alla ska trivas och ha kul 
på jobbet och känna att dom är en viktig 
del av laget, säger hon.

Shaliar är nu 23 år och ska bli lärare. 
Hon blir färdig grundskolelärare om ett 
halvår och är inte den enda sommar-
jobbare som valt att bli just lärare. Här 
nedan kan ni läsa en artikel om Wassim 
Soueidan som också valt att studera 
till lärare. Det finns fler exempel bland 
sommarjobbarna som valt samma bana.

- Jag hade en lärare i fyran på 
Långmosseskolan som jag tyckte väldigt 

mycket om. Hon var en inspirationskälla 
som fick mig att tänka på att bli lärare. Jag 
vill vägleda barn och ungdomar till en bra 
framtid, berättar Shaliar.

Till saken hör att hennes mamma har 
varit lärare i hemlandet Kurdistan och det 
har bidragit till hennes yrkesval.

Det är inte omöjligt att Shaliar hamnar 
på Långmosseskolan igen. Hon har redan 
vikarierat där.

Får beröm
Shaliar berömmer arbetsmiljön hos 
Gårdstensbostäder som är en anledning 
till att hon kommit tillbaka år efter år.

- Salma har varit jättehjälpsam. Hon är 
som en mamma och alla huscheferna har 
ställt upp hela tiden, säger hon.

Salma Nazzal framhåller att Shaliar 
och andra sommarjobbare visat stort 
engagemang och intresse.

- Om vi lyckats plantera en idé och 
så ett frö i deras själ vad dom vill jobba 
med i framtiden, då har vi lyckats, säger 
Salma. 

Wassim ska bli lärare i förorten
Wassim Soueidan har stakat ut sin 
väg i livet - från sommarjobbare 
till gymnasielärare. Målet har alltid 
varit att jobba i förorten.

Han är 23 år och har bott i Gårdsten 
hela sitt liv. Redan som 15-åring började 
Wassim Soueidan sommarjobba hos 
Gårdstensbostäder.

- Jag såg upp till dom som var ledare 
för oss och kollade redan då olika ledar-
stilar, säger han.

Några år senare fick Wassim erbju-
dandet att själv vara arbetsledare för 
Gårdstensbostäders sommarjobbare. Den 
chansen tog han direkt och där formade 
Wassim sitt eget sätt att vara ledare. 

- Jag lägger mycket fokus på gemen-
skapen i gruppen. Att leda med gruppen 

och inte bara säga till vad dom ska göra. 
Om det är en bra stämning i gruppen så 
jobbar man, förklarar han.

Nu pluggar han till gymnasielärare på 
Göteborgs universitet och hoppas vara 
klar om ett år. Han har gjort inhopp som 
vikarie både på Långmosseskolan och på 
Gårdstensskolan.

- Jag vill Gårdstens bästa och mitt 
mål har alltid varit att jobba i förorten. 
Jag vill visa att det finns bra vägar i livet i 
förorten, säger Wassim.

Denna sommar jobbar han sex sommar-
veckor hos Gårdstensbostäder och återgår 
sedan till studierna. Wassim är mycket 
tacksam för det stöd han fått genom åren 
av Gårdstensbostäders Salma Nazzal.

- Salma har alltid funnits där för mig 
och andra, säger Wassim Soueidan. 

Shaliar Isa jobbar sista sommaren hos 
Gårdstensbostäder. Om sex månader är hon 
klar med sin utbildning till grundskolelärare

Wassim Soueidan har alltid gillat att 
jobba med människor och satsar på att bli 
gymnasielärare.
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Ungdomar sommarjobbade hos 
GKSS i Långedrag
GKSS hamn i Långedrag blev extra 
fin i sommar. Detta tack vare tio 
ungdomar från Gårdsten som 
sommarjobbade i hamnen.

Det är Göteborgs Hamn som för andra 
året gick in och sponsrade Gårdstens-
bostäders aktiviteter för ungdomar. 
Sponsorsatsningen omfattade seglarskola, 
seglarläger och sommarjobb.

- Sommarjobbarna snyggar till och 
gör det fint i hamnen, berättar Göran 
Ahlström och Peter Sandsjö från GKSS 
som är arbetsledare för ungdomarna.

Göran och Peter hade en lång lista med 
arbetsuppgifter och när Gårdstensbladet 
var på besök hade ungdomarna under 
nio dagar klarat av det mesta på listan. 
Tvättning av fasader, målning, rensning 
av hamnen från plast och drivved samt 
ogräsrensning var några av uppgifterna.

Daniar är en av sommarjobbarna
- Kul, säger han och tillägger att ogräs-

rensning inte är något nytt för honom 
eftersom han tidigare sommarjobbat hos 
Gårdstensbostäder. Daniar läser nu på 
gymnasiet i Partille för att bli elektriker.

Sommarjobbet hos GKSS ger en 
introduktion i arbetslivet och ungdomar-
na lär sig vilka regler som gäller på en 
arbetsplats samt att komma i tid.

- Dom har varit väldigt flitiga och 
jobbat bra, förklarar arbetsledarna Göran 
och Peter.

Lite tid för nöje blev det också. Denna 
dag fick ungdomarna åka en tur med GKSS 
gamla hamneka som byggdes 1933. 

Seglarskolan växer
Att lära sig segla i Långedrag blev 
i år möjligt för 27 ungdomar från 
Gårdsten. Dessutom fick tio unga 
chansen att sommarjobba hos 
GKSS.

Det innebär en större satsning än tidi-
gare på aktiviteten Ungdom & Segling. 
Gårdstensbostäder, Rotaryklubben i 
Långedrag och GKSS har varit med sedan 
starten 2005.

Förra året gick Göteborgs Hamn AB in 
som ny sponsor.

- Förra årets satsning blev oerhört 
lyckad och vi ser det som en självklarhet 
att fortsätta med denna sponsring och 
dessutom utöka den så att fler unga från 
Gårdsten kan få uppleva havet, segling 
och framför allt skapa nätverk med vän-
ner från andra delar av staden, säger Elvir 
Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

Denna sommar arrangerades två 
nybörjarkurser, en fortsättningskurs och 
ett seglingsläger. Dessutom skapades tio 
platser för ungdomar att sommarjobba för 
GKSS. På avslutningen delade Göteborgs 
Hamn ut t-shirts och bjöd ungdomarna 
på fika.

- Tack vare att vi får denna sponsring 
från Göteborgs Hamn kan vi fortsätta 
ungdomsverksamheten i samverkan. För 
de unga betyder detta mycket, de yngre 
får möjlighet till sommaraktivitet och de 
äldre som sommarjobbar får en viktig 
referens på sitt CV för framtiden, säger 
Gårdstensbostäders projektledare Salma 
Nazzal.

Över 400 ungdomar från Gårdsten har 
sedan starten fått uppleva segling och 
gemenskap hos GKSS. 

Peter Sandsjö och Göran Ahlström från GKSS 
var arbetsledare för ungdomarna

Hamnvärden Håkan Enquist bjöd sommarjobbarna på en tur i GKSS hamneka.
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Hyr lokal för fest eller barnkalas
Är du hyresgäst hos Gårdstens-
bostäder kan du hyra två olika 
lokaler i området. 

Lokalerna är för max 50 personer. I hyran 
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: Saffransgatan 3

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. 

Bokning: görs ca 14 dagar innan nyttjan-
de av lokalen.

Kontakt: För bokning och ytterligare 
information om Timjansgården och 
Salviagården kontakta Karin Burö 
Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 
telefon direkt 031-332 60 05 på vardagar.

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. 

Seniorlokalen, Muskotgatan 
10, vid Gårdsten centrum.
Aktiviteter för alla 55+ 
Alla seniorer i Gårdsten är välkomna att delta. 

Dag Tid Aktivitet

Måndagar: 12.00-14.00 Lär dig spanska  med Allan

18.00-19.00 House of Gospel på svenska med Matti

19.00-21.00 House of Gospel på finska med Matti

Tisdagar: 11.00-12.00 Yoga-inspirerad träning med Jenny (start 6/9)

14.00-16.00 Mobil och Datasupport med Gull-Britt

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Torsdagar: 13.00-13.45 Styrka och balans/promenad med Mötesplatser Nordost 

14.00-16.00 Musikcafé med Eva från Kyrkan i Bergsjön

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Söndagar: 14.30 Café söndag, 25 kr/person

Distriktsläkare & BVC 
ÖPPET

Mån-fre 8.00-17.00 
DROP-IN ELLER BOKNING

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

Telefon: 031-396 00 60

Gårdsten Vårdcentral finns på 
Muskotgatan 10 i Gårdsten Centrum.

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, bulgaris-
ka, tyska, spanska och serbiska.

Träna med Hälsoteket
Kom-igång-gympa för kvinnor startar 
vecka 35.
Vi startar aktiviteter igen den 29 
augusti. Välkommen till Timjansgården 
på Saffransgatan 3.

Följ Hälsoteket på instagram. Här delas 
aktuell information om Hälsoteket och 
sådant som rör hälsa på olika sätt. 
Hälsoteket i Angered: @
halsoteketangered
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Hälsostugan september 

Dag Tid Aktivitet

Måndagar 10.00-12.00 Gym öppet 

16.00-17.30 Gym öppet

17.30-18.30 Puls & Styrka Gruppträning på Hälsostugan

Tisdagar 11.00-12.00 Yoga-inspirerad träning i Seniorlokalen Muskotgatan 10

Onsdagar 10.30-11.30 Promenad, balans & styrka Start utanför Saffransgatan 100

16.00-18.30 Gym öppet

Torsdagar 10.30-11.30 Förälder- & Barnträning På Hälsostugan i samarbete 
med Öppna förskolan

Fredagar 10.00-12.00 Gym öppet

11.00-12.00 Språkcafé (öva svenska)

För mer information om programmet: Jenny Perez Grannas 070-749 64 62  
eller Linnéa Brynell 0707-93 91 22. Växel 031-332 60 00.
Hälsostugan ligger på Kaneltorget 1, under Idéums matsal.

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader 

Läxhjälpen 
Gårdstensbostäders läxhjälp startar 
måndag 5:e september och därefter 
tolv veckor framåt med uppehåll under 
höstlovet. Lämna anmälan i recep-
tionen på Gårdstensbostäders kontor 
Kastanjgården 3.  

Tider
Årskurs 1-3: Måndagar kl 16.30-18.00   
Årskurs 4-6: Onsdagar kl 16.30-18.00 
Var? Lilla Ideum på Kaneltorget. 
Frukt kommer serveras under 
Läxhjälpen.

Jobbcoachning
Gårdstensbostäder erbjuder jobbcoach-
ning för dig som är arbetssökande och 
bor hos bolaget. 

Oavsett om du är nyexaminerad eller 
har flera års arbetslivserfarenhet är du 
välkommen att boka in jobb-coachning. 

Coachningen kommer att innehålla 
följande: 
• Hjälp att utveckla ditt CV och 

personliga brev

• Genomgång av plattformar att söka 
jobb på

• Sätta upp mål i ditt jobbsökande

• Intervjutips

• Uppföljningsmöte

Mejla: linnea.brynell@gardstens-
bostader.se för att boka in ditt första 
jobb-coachningstillfället.

Fotbollsträning med GAIS

Fotbollsträningen med GAIS startar igen tisdag  
den 30 augusti för barn i åldern 5-14 år.

Dag: Tisdagar och torsdagar fr.o.m 30/8
Tid: 5-14 år kl. 17.00-ca 18.30
Plats: Gårdstensdalen

Tag med dig lämpliga skor för utomhusbruk.
Avgift per termin: 100kr  
(betalas till GAIS vid första träningen)

Vid frågor, kontakta  
Linnea Brynell på Gårdstensbostäder tel 0707–93 91 22
eller Mikael Lindström, tränare GAIS, mikael.lindstrom@gais.se. 

Fotbollspartners, GAIS i Gårdsten 2022
Microbe Factory AB
Botrygg Göteborg AB
Energi & Miljöteknik i Göteborg AB
Gårdstensbostäder
HGF Norra
H fönstret i Lysekil AB
IEW Group

Kungälvs Rörläggeri
Peab Byggservice
Proline Väst AB
Robert Dicksons stiftelse
Sandå
Swedbank
Stadium

Om du också vill bli fotbollspartner kontaktar du:  
Salma Nazzal på Gårdstensbostäder 031-332 60 07 eller vi mejl:  
salma.nazzal@gardstensbostader.se. 

Hopp & spring för barn 6-9 år
Under höstterminen finns det möjlighet 
för extra träning och lek, i samarbete 
med fritids på Långmosseskolan. Om ditt 
barn inte går på fritids och vill vara med, 
kontakta Jenny. 

Skogspromenad 
Onsdagarna 7/9 & 21/9 kl. 10:30
De vanliga onsdagspromenaderna går ut 
i skogen. Ta med något att plocka i ifall 
du hittar svamp eller bär. Vi ses utanför 
Saffransgatan 100.
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Ring dygnet runt eller e-posta

Nyttiga kontakter

Har du frågor eller behöver anmäla even-
tuella fel som rör ditt boende, kontakta 
huscheferna via telefon, besök eller via 
hemsidan och Mina sidor. 

TELEFONTID HUSCHEFER
Måndag-fredag  kl. 10.00-11.00

VÄSTRA
Jens  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 28-42 o 39-67
Gabor 031332 60 70, 
 Muskotgatan 9-37 o 14-26
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

BESÖKSTID HUSCHEFER
Måndag-torsdag  kl. 11.00-12.00
Onsdagar   kl. 16.00-18.30
Fredagar   kl. 11.00-12.30
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  
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 & torsdag  kl. 8.00-16.30
Lunchstängt   kl. 12.00-13.00 
Onsdag    kl. 8.00-18.30 
Lunchstängt   kl. 12.00-14.00
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  
fixartjanst.nordost@aldrevardomsorg.
goteborg.se

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 
återvinningsstationen
Lönngården 25, vid molokstationen
Aspgården 57, vid återvinningsstationen
Muskotgatan 23, vid 
återvinningsstationen
Salviagatan 47-51, vid taxifickan
Salviagatan 31-35, vid taxifickan
Saffransgatan 100, vid 
återvinningsstationen
www.humanbridge.se

ÖVRIGA KONTAKTER
MEDBORGARKONTORET ANGERED 
På Medborgarkontoret får du  
samhällsinformation och svar på dina 
frågor, främst rörande Göteborgs Stads 
verksamheter.
Angered centrum  031-365 17 20  
goteborg.se/angeredsmedborgarkontor  

GRANNSAMVERKAN GÅRDSTEN 
Kontakta din huschef eller Trygghets-
gruppen om du är intresserad att vara 
delaktig i Grannsamverkan.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN V. GÅRDSTEN 
Boka tid i snickeriet hos  
Maria: 070-846 95 35
Få hjälp med din cykel  
- ring Janne på telefon: 073-500 20 84
Hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

TIPSTELEFON TILL POLISEN
Ring: 114 14
Polisanmälan www.polisen.se


