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Vårdcentralen utökar servicen 
- öppet fr.o.m. 1 oktober lördag-söndag

Gårdsten Vårdcentral tar ytterli-
gare ett steg mot målet att bli en 
av de bästa i Göteborg. Från den 
1 oktober utökas servicen med 
helgöppet.

VÅRDCENTRALEN STARTADE för två 
och ett halvt år sedan och är den 
som ökar snabbast i hela Västra 
Götalandsregionen när det gäller antalet 
listade patienter. Man är nu uppe i 3 800 
patienter.

Läkarbemanningen är dessutom 
betydligt högre än hos de flesta vård-
centraler. Ett riktmärke är en läkare per 
2 500 patienter. Gårdsten Vårdcentral 
har 4,5 läkartjänster. Det är nästan tre 
gånger så många som riktlinjerna anger.

- Det är för att patienterna ska kunna 
komma på drop-in hos oss och alla får 
dessutom en doktor som är huvudan-
svarig, säger Susanne Slosar som är 
enhetschef.

Varje patient tilldelas en huvudan-
svarig doktor och skulle man av någon 

anledning vilja byta till en annan doktor 
så går det bra.

Öppet på helger
Den 1 oktober börjar Gårdsten 
Vårdcentral med helgöppet på alla  
lördagar och söndagar klockan 
10.00-16.00.

Då kan man komma till vårdcentralen 
för att få hjälp med akuta besvär. När 
det gäller recept, längre sjukskrivningar 
med mera så är det ordinarie öppettider 
som gäller.

Under hösten kommer man att utöka 
antalet hembesök. Redan idag görs 
hembesök till personer i riskgrupp och 
de som är 70+.

Gårdsten Vårdcentral är ansluten till 
GV online som är en app man kan ladda 
ner. Via appen får du träffa din läkare 
inom 25 minuter.

Det är mycket möjligt att vårdcentra-
len kommer med fler nyheter framöver.

-Om detta med helgöppet faller väl ut 
så kanske vi kan börja med kvällsöppet 
också, berättar Susanne Slosar. 

153 UNGDOMAR FICK  
SOMMARJOBB 

 Fler ungdomar än vanligt fick  
sommarjobb i Gårdsten detta år // s.2

FULL FAR PÅ BYGGANDET I 
NORDÖSTRA GÅRDSTEN 

Cirka 400 bostäder och en skola för 312 
elever ska uppföras// s.4

TACK FÖR ATT DU FYLLER I 
ENKÄTUNDERSÖKNINGEN
Svara på frågor om hur du trivs hos 

Gårdstensbostäder // s.5

Lördag-söndag 

1000-1600

F.o.m 1 oktober

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 kurdiska, 

somaliska, arabiska, persiska, spanska 
och engelska.

Distriktsläkare & BVC 
ÖPPET

Mån-fre 8.00-17.00
Lör-sön 10.00-16.00 från 1 oktober

DROP-IN ELLER BOKNING

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

Telefon: 031-396 00 60
Muskotgatan 10

Enhetschef Susanne Slosar och hennes 
kollegor ger patienterna möjlighet att 
besöka vårdcentralen även på helgerna
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Fler ungdomar än vanligt fick  
sommarjobb i Gårdsten
I corona-tider ställde 
Gårdstensbostäder upp och tog 
emot fler sommarjobbare än 
vanligt. Närmare bestämt 153 
ungdomar.

-Vi är ett litet bolag som jobbat hårt 
för att kunna erbjuda fler sommarjobb 
än tidigare år. Förutom ungdomar från 
Gårdsten har vi även tagit emot som-
marjobbare från Hammarkullen, Hjällbo 
och Rannebergen, säger projektledare 
Salma Nazzal.

Bakgrunden var att Göteborgs Stad 
inte kunde erbjuda feriearbeten för lika 
många ungdomar som vanligt på grund 
av pandemin.

Det var 69 tjejer och 84 killar som 
sommarjobbat hos Gårdstensbostäder. 
82 procent av dem var Gårdstensbor. 
Resterande 19 procent kom från 
de andra områdena. Totalt har 
Gårdstensbostäder ökat antal sommar-
jobbare med 18 procent jämfört med 
2019.

Många sysslor
Huscheferna har haft huvudansvaret, 
tillsammans med Gårdstensbyrån, 
för att ge sommarjobbarna lämpliga 
arbetsuppgifter.

Här är några av de arbeten som 
utförts: Gräsklippning, rengöra gril-
lar, städa entrétak på höghus, öppna 
minigolfbanan, olja lekplatser, rensa 
ogräs, skräpplockning, ta bort klotter, 
soptömning, måla källare och mycket 
annat.

Det har skett en noggrann uppfölj-
ning av arbetsrutiner och information 
om Covid-19. Ungdomarna har arbetet 

i perioder om tre veckor under tiden 
15 juni-14 augusti. Ett antal ungdo-
mar med erfarenhet har fungerat 
som arbetsledare vilket underlättat 
arbetet för Gårdstensbostäders egen 
personal.

-Vi har klarat alla tre perioderna på 
ett bra sätt, säger Salma Nazzal.

Varje arbetsperiod har avslu-
tats med avtackning och då har 
Gårdstensbostäder bjudit ungdomarna 
på fika. 

Louise Staffas och Salma Nazzal har ordnat 153 sommarjobb för ungdomar under 2020.
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Sommarlovet bjöd på många 
aktiviteter

Här är aktiviteter som ägt rum under sommaren:

• Seglarskola med två nybörjarkurser, kappseg-
lingsläger, ungdomsläger och fortsättningskurs. 
Sammanlagt deltog 27 barn och ungdomar.

• Sommarfotboll med GAIS för alla barn i Gårdsten 
i åldrarna 6-12 år. Cirka 40 barn deltog.

• Lek och friidrott i Dalen. Hopp och Spring under 
fyra dagar för barn upp till 12 år. I genomsnitt 
deltog cirka 15 barn.

• Kväll för äldre ungdomar, Gårdstensbostäder i 
samarbete med fritidsgården. Kvällen innehöll 
tävlingar och stafetter av olika slag. Cirka 20 
ungdomar deltog.

• Föreläsningar på temat tobak och rökning i 
samarbete med Angereds Närsjukhus. Totalt fyra 
föreläsningar i små grupper.

Seglarskola, sommarfotboll, lek och friidrott i Dalen, 
tävlingar och stafetter samt föreläsningar. Det är 
aktiviteter som anordnats för barn och unga under 
sommarlovet.

-I år har behovet av aktiviteter varit extra stort eftersom 
många inte kunnat resa någonstans. Istället har många varit 
kvar hemma i Gårdsten, säger Gårdstensbostäders projektle-
dare Salma Nazzal.

Sammanlagt har Gårdstensbostäder varit med och syssel-
satt cirka 255 barn och ungdomar genom olika aktiviteter och 
sommarjobb under sommarlovet. En ökning med 4 procent 
jämfört med förra året. 

Antalet sommarjobbare har varit fler än tidigare år medan 
deltagandet i vissa aktiviteter varit något lägre. Troligen på 
grund av covid-19.

De som jobbar med att anordna aktiviteter och få fram 
sommarjobb är Gårdstensbyråns Salma Nazzal, Louise 
Staffas och Johanna Froode. 
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Nordöstra Gårdsten 

400 nya bostäder och en skola
Det är full fart på byggandet i 
nordöstra Gårdsten. Cirka 400 bo-
städer och en skola för 312 elever 
ska uppföras. I förra numret av 
Gårdstensbladet berättade vi över-
gripande vad som byggs i Gårdsten 
just nu. Här visas specifikt vad som 
händer i nordöstra Gårdsten.

Stor aktivitet råder i området vilket 
bland annat kan innebära en del olägen-
heter för de boende i form av byggtrafik, 
ljud och annat. Det kommer att bli desto 
bättre och finare när allt är klart.

Egnahemsbolaget bygger brf 
Saffransbyn som kommer att bestå av 
36 bostadsrätter i radhus. De blir färdiga 
i slutet av 2020 och början på 2021. 
Egnahemsbolaget har ett visningshus på 
plats och planerar säljstart i november.
Det är också Egnahemsbolaget som ska 
bygga brf Krokus. Bygglovet är klart och 
här kommer det att bli 36 lägenheter i 
ett femvåningshus. Markarbeten startar 
under oktober och byggstarten kommer 
att ske i januari 2021. 

Inramning av p-huset
P-huset på Saffransgatan kommer 
att inramas av 42 hyreslägenheter, ett 
boende för 55+. Här pågår montering 
av stomelement samt betongarbeten 
och dessa arbeten beräknas vara 
klara i början av oktober. Lägenheterna 
beräknas vara klara för inflyttning 
under 2021.

Intill Gårdstensvägen håller 
Lokalförvaltningen på att bygga en F-3 
skola för 312 elever. Verksamheten i den 
nya skolan kommer att starta 2022.

På Saffransgatan 11-12 bygger 
Gårdstensbostäder fyra lägenheter i 
före detta Idéverkstans lokaler. Det blir 
två enrummare och två trerummare. 
Beräknad inflyttning 1 december 2020. 
Uthyrningen kommer ske via Boplats.se.

Vid Libbstickevägen, mellan 
Gårdsten och Lövgärdet uppför Botrygg 

124 hyreslägenheter för Robert 
Dicksons stiftelse. Just nu pågår 
stomresning av fyra punkthus. I 
slutet av oktober kommer stommen 
för det första punkthuset att vara klar. 
Grundläggning för två lamellhus pågår 
under hästen. Projektet kommer att 
vara klart under 2021.

  
 
 
 

Översikt Nordöstra Gårdsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botrygg 
124 hyresrätter, färdigställs 2021 

 
 

Egnahemsbolaget Markarbeten 
börjar i oktober Byggstart i januari 
2021 

 
Skola 

verksamhetsstart från 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egnahemsbolaget radhus, 36 bostadsrätter, färdigställande 
slutet av 2020 och början på 2021 

 
 
 

Framtiden Byggutveckling, 55-plus boende, 42 
hyresrätter, färdigställande 2021 

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.

Att hyra 
- lagerlokal på Oxelgården 
Just nu finns en mindre lagerlokal på Oxelgården 33 att hyra 
för dig som hyresgäst. Ytan är på 22 kvm Kontakta Sarah på 
Gårdstensbostäder om du är intresserad. 031-332 60 12.

Information om samtliga nybyggnadsprojekt i Gårdsten hittar du på:  

https://www.gardstensbostader.se/leva-i-gardsten/nya-bostader-pa-gang/  
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Hur trivs du hos Gårdstensbostäder?
Hjälp Gårdstensbostäder att bli 
ännu bättre genom att svara på 
frågorna i den stora enkätun-
dersökningen som skickas ut till 
hyresgästerna.

Årets undersökning från Aktivbo skickas 
ut till hälften av Gårdstensbostäders 
hyresgäster. Tack på förhand för att du 
som hyresgäst tar dig tid att svara på 
frågorna i enkäten.

Dina svar utgör ett viktigt redskap i 
Gårdstensbostäders verksamhet och 
planering.

Frågorna i enkäten handlar bland 
annat om hur Gårdstensbostäders 
personal bemöter dig som hyresgäst, 
underhåll, komfort i lägenheten, tvätt-
stuga, städning, trygghet, service vid fel 

i lägenheten och mycket annat.
Svaren blir ett viktigt underlag att 

jobba vidare med för Gårdstensbostäder 
under det kommande året. Förutom 
alla frågorna i formuläret har du som 
hyresgäst möjlighet att lämna egna 
kommentarer. Enkäten skickas ut per 
post och via mail.

Undersökningarna genomförs 
i hela Framtiden-koncernen och 
Gårdstensbostäder har hittills klarat sig 
mycket bra vid jämförelse med övriga 
bolag. Men det finns sådant som kan 
förbättras.

Gårdstensbostäder har gett företa-
get AktivBo uppdraget att genomföra 
undersökningen. AktivBo garanterar 
att samtliga svar är anonyma gentemot 
Gårdstensbostäder.

Du kan svara:

• Genom att skicka in enkäten i det 
bifogade portofria svarskuvertet eller

• På Internet, www.svar.aktivbo.se. 
Logga in med enkätnumret som du 
hittar längst upp på formuläret eller i 
mailet som du fått i din e-post.

Har du svårt att förstå något i enkäten är 
du välkommen att kontakta din huschef 
per telefon. Det går också bra att fråga 
någon i Trygghetsgruppen som befinner 
sig i Gårdstens Centrum på kvällar och 
helger.

Sista dagen för att svara är den  
29 oktober.

Tack för din medverkan! 

Rekordmånga svarade på 2019 års undersökning från Aktivbo. Hela 72,2 % av de som fick 
utskicket svarade. 

2019 års resultat i jämförelse med hela Framtidenkoncernen. Gårdstensbostäder hade även detta år det högsta Serviceindex och Trygghetsindex i 
jämförelse med syskonbolagen inom Framtiden.

Tack alla  
som fyller i vår  

Aktivbo undersökning!

Intern Benchmark Framtiden    Referensvärden: lägsta respektive högsta värde bland Framtidens fastigheter 2019
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Lindra Second Hand
Butik på Salviagatan 1.
ÖPPETTIDER:

Tisdag-fredag kl. 11-18, lördag kl. 11-15, 
söndag-måndag, stängt.  

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

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

Pianokurs 
i Musikstudion vid Gårdstens 
centrum
Kursen arrangeras i samarbete med 
ABF och är för ungdomar 7-18 år. 
Kursen hålls på lördagar.

Välkommen att boka dig  
hos Salma Nazzal 

031-332 60 07  
031-332 60 00 (växel)

Smyrna Gårdstens  
språkcafé 
Måndagar 
Kl 18.00-19.30

Startade 7 september 
Terminsavslutning: 30/11

Här får du: Träna svenska språket  
och lära känna nya vänner

Vi träffas i Smyrnakyrkan, Gårdsten:
Saffransgatan 79, 424 41 Angered

Välkomna!

Träna ute med Hälsostugan!
Hälsostugan fortsätter med utomhusträning under hösten. 

Viktigt att alla som deltar följer våra förhållningsregler. Stanna hemma om du är 
sjuk, håll avstånd och ta med egen matta/filt/handduk till aktiviteterna. Dock ej 
promenaderna. 

Samling sker vid utegymmet i Gårdstendalen. 

Måndag
11:00 – 11:45 Promenad med styrkepaus för seniorer (lugnt tempo)
15:30 – 16:15 Funktionell träning (lite lättare träning)

Tisdag 
10:30 – 11:30 Träning för föräldrar med barn (Från och med 3/10 flyttar  
 aktiviteten in till Öppna förskolan på Muskotgatan 47)

Onsdag
17:00 – 18:15 Puls & styrka (lite hårdare träning)

Torsdag
11:00 – 11:45 Cirkelpass på utegymmet. (lite hårdare träning)
15:30 – 16:30 Promenad med styrkepaus för seniorer (lugnt tempo)  
 (Från och med 2/10 ändras tiden till 14:00 – 15:00)  

Fredagar
11:00-12:00 Yoga och avslappning (lite lättare träning)  
 (Från och med 5/10 ersätts Yogan med: Avslappning  
 inomhus i Idéum på Kaneltorget 1.) 

Lationodans utomhus i Gårdstensdalen 
När: Onsdag 23/9
Tid: kl. 17:15 – 18:00 
Var: Gårdstensdalen 

Seniorpromenad och fika
Vi promenerar i Gårdstensdalen och avslutar med att fika tillsammans.  
När: torsdag 24/9 kl.14:00 – 16:00 
Var: Samling vid Utegymmet i Gårdstensdalen, Kaneltorget 1.  

Kontakt: Johanna Froode, Gårdstensbostäder 0707–496462
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Träna fotboll med GAIS
Fotbollsträningen för barn 6-12 år.

Dag och tid: tisdag och torsdagar kl. 17-19.00.

kl. 17-18 för barn 6-8 år kl. 18-19 för barn 9-12 år

Frågor och kontakt:
Mikael Lindström, tränare GAIS, mikael.lindstrom@gais.se 
Salma Nazzal, Gårdstensbostäder, 031-332 60 07

Välkommen till öppna förskolan i Gårdsten 
(Muskotgatan 47)

Öppna förskolan är en mötesplats för vuxna med barn från 0-6 år.  
Här kan du träffa andra vuxna och ditt barn kan leka. Varje dag har vi 
sångsamling.

Varmt välkomna!
Karina & Sandra

ÖPPETTIDER

Mån: 9.00-12.00  samt 13.30-15.30

Tis:  9.00-12.00  samt 13.30-15.30 
 Förälder-barn träning 10.30-11.30

Ons:  9.00-12.00  samt 13.30-15.30

Tors:  9.00-12.00  samt 13.30-15.30

Fred:  9.00-12.00Facebooksida: GÖF
Telefon: 0706-12 32 68

Filmvisning 
på Fritidsklubben Diamanten 

Aktiviteten att visa film på fredagar 
har för tillfället uppehåll med anled-
ning av att det är svårt att hålla  
avstånd i lokalen.

Tillsammans kan vi bromsa smittan! 
Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

• Stanna hemma även om du bara 
känner dig lite förkyld.

• Tvätta händerna ofta med tvål och 
vatten i minst 20 sekunder.

• Håll en armlängds avstånd till 
andra både inomhus och utomhus.

• Om det är möjligt, gå, cykla eller 
använd andra alternativa färdsätt.

• Välj ett färdmedel där du kan boka 
plats eller ett där du kan undvika 
trängsel.

• Håll avstånd till andra på bussen, 
pendeltåg, spårvagnen och andra 
allmänna färdmedel.

• Undvik att delta i större sociala 
sammanhang som fester, begrav-
ningar, dop, kalas eller bröllop. 
När det gäller begravningar har 

Svenska kyrkan och Myndigheten 
för stöd till trossamfund informa-
tion om hur dessa kan genomföras 
för att förhindra smitta av covid-19.

• Håll avstånd till andra på idrotts-
platser, badhus och gym och 
undvik att byta om i allmänna 
omklädningsrum.

• Är du 70 år eller äldre är det extra 
viktigt att du undviker platser 
där människor samlas och att du 
begränsar dina fysiska kontakter.

Håll dig uppdaterad med 
nya råd och anvisningar från 
Folkhälsomyndigheten och Västra 
Götalandsregionen, www.1177.se. 

Föreläsning om Hälsa i Idéum
Vi pratar om vad det innebär att ha en god hälsa och hur man kan påverka det?  

När: Tisdag 29/9
Tid: kl.17:00 – 18:00 
Var: Idéum, Kaneltorget 
Kontakt: Johanna Froode, Gårdstensbostäder 0707–496462
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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
Fariba 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 meddelan-
de på telefonsvararen. Även för bokning 
av grovsoprum.

UTÖKAD TELEFONTID 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  
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

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


