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Gårdstensbostäder planerar att 
bygga sju nya växthus
Intresset för odling blir allt större 
bland hyresgästerna i Gårdsten. 
Nu vill Gårdstensbostäder genom-
föra en storsatsning i den andan 
och planerar att bygga sju nya 
växthus i området.

GÅRDSTENSBLADET har tidigare berättat 
om odlingen och den fina gemenskapen 
i växthuset på Lindgården. Meningen 
är att många fler hyresgäster ska få 
samma möjlighet.

Det finns redan fyra växthus i 
området. Planering pågår för att bygga 
sju till. De två första kan stå klara redan 
i år.

Gårdstensbostäder vill genom-
föra denna satsning tillsammans 
med hyresgästerna och inbjuder till 
dialogmöten i takt med att projektet 
utvecklas. Hittills har det hållits två 
möten. Gårdstensbladet fanns på 
plats i Idéum när ett nytt växthus med 
gemensamhetslokaler på Oxelgården 33 
diskuterades.

- Intresset för odling hos våra 
hyresgäster är redan stort och det 
ökar hela tiden, berättade huschefen 
Zarif Ljubijankic som tillsammans med 
huschefen Jens Stenlund och projektle-
daren Martin Lejdfelt höll i trådarna på 
mötet.

Gemenskap

Det var i september förra året som 
Gårdstensbostäders styrelse tog 
beslutet att bygga sju växthus med 
gemensamhetslokaler fram till 2025.

I växthusen blir det möjligt att odla 
hela året och i gemensamhetslokalen 
kan hyresgästerna använda till exempel 
ha barnkalas och mindre fester. Eller 
bara komma dit och ta en kopp kaffe.

Byggnationen av växthus leder även 
till ett bättre inomhusklimat i källare 
och skyddsrum. Boendekomforten i 
närliggande lägenheter höjs och sam-
mantaget blir det en energibesparing.

De två första växthusen är plane-
rade att byggas på Oxelgården 33 och 
Oxelgården 42. Om allt går som planerat 
kan de börja byggas i maj och stå klara 
under november.  

TRYGGHETSGRUPPEN  
UTVECKLAS 

Nu finns även en beredskapsledare 
under natten // s.2

BRA BETYG FRÅN  
HYRESGÄSTERNA 

Gårdstensbostäder har nu analyserat 
resultatet från undersökningen // s.3

TIDSPLANEN FÖR NYA 
GÅRDSTENSSKOLAN
Lagom till vårterminen 2025  

ska den stå klar // s.4

Hyresgästerna Marianne Norlander och 
Munevera Reinikainen tillsammans med 
huscheferna Jens Stenlund och Zarif 
Ljubijankic samt projektledare Martin Lejdfelt.

Växthuset på Lindgården är uppskattat bland hyresgästerna. Här är det 
både gemenskap och odling som gäller.
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Äggjakt i Gårdsten 
Centrum:
Lagom till påsklovet lanserar vi 
Gårdsten Centrums äggjakt. Hitta 
de gömda bokstäverna och bilda 
ett ord. Fin-fina priser utlovas. 
Tävlingsformulär hittar du i butikerna 
i centrum. 

På affischen i butikerna finns en 
QR kod som tar dig vidare till ett 
tävlingsformulär.

Boka lördag den 11 juni 
för Gårdstensdagen
I år kan vi äntligen ha den efterlängtade 
Gårdstensdagen i Dalen igen. Vi firar 
samtidigt att Gårdstensbostäder fyller 25 
år. Just nu sitter vi och planerar dagen. 

Har du idéer om aktiviteter som du 
vill ha hand om, hör du av dig direkt till 
oss. gbg@gardstensbostader.se eller 
via telefon 031-332 60 00.

Loppis i Gårdsten 
Centrum:
Lördagen den 23 april anordnas 
en loppis för Gårdstensbostäders 
hyresgäster i Gårdsten Centrum. 
Passa på att rensa där hemma, sälj 
saker som du inte längre behöver 
eller vill ha. Borden är begränsade till 
antalet och det är först till kvarn som 
gäller. Inbjudan för anmälan kommer 
i din brevlåda, så håll utkik!

Trygghetsgruppen utvecklas  
med egen beredskapsledare
Trygghetsgruppen får ett ännu 
större ansvar i Gårdsten som 
innebär att det även finns en 
beredskapsledare under natten.

Att ha egen personal på plats 365 
dagar om året är själva grunden i 
Gårdstensbostäders satsning på trygg-
het och service. Trygghetsgruppen i 
Gårdsten har funnits i 20 år och betrak-
tas som något av en förebild i Göteborg.

Att vara tillgänglig är ett av nyckel-
orden i gruppens arbete. Nu sker en 
utveckling av arbetsuppgifterna genom 
att en beredskapsledare tar vid när 
dagens och kvällens arbete är avslutat. 
Under helger finns beredskapsledaren 
även tillgänglig under dagtid.

Om det till exempel skulle 
inträffa en brand eller större 

vattenläcka kan Räddningstjänsten 
eller Fastighetsjouren kontakta 
Trygghetsgruppens beredskapsledare. 
Beredskapsledaren kan området och 
hjälper till under det fortsatta arbetet.

- Detta är bra för alla parter. Vi 
kan området, hyresgästerna vet 
vilka vi är och alla är väldigt trygga 
i sina roller. Det är ett viktigt steg 
för att utveckla gruppens arbete, 
säger Mattias Enström som ingår i 
Trygghetsgruppen.

Simon Kappelmark är förtroendevald 
för Fastighetsanställdas Förbund inom 
Framtidenkoncernen. Han är också nöjd 
med avtalet.

- Det känns tryggt och är viktigt för 
Gårdstensbostäders verksamhet. Ju mer 
den egna personalen finns på plats desto 
bättre, säger Simon Kappelmark.  

Simon Kappelmark är förtroendevald 
för Fastighetsanställdas Förbund inom 

Framtidenkoncernen. Foto: Fastighetsfolket.

Hemförsäkring
Teckna en hemförsäkring redan idag, 
om du inte redan har en förstås. 
Jämför hemförsäkringar  
– oberoende bedömning hos  
www.konsumenterna.se.

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.

Mattias Enström är en av medarbetarna som 
ingår i Trygghetsgruppen.
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Bra betyg från hyresgästerna trots konstigt år
Gårdstensbostäder har nu analyse-
rat resultatet från senaste Aktivbo-
undersökning som gjordes hösten 
2021 och konstaterat att det var 
bra betyg trots en pandemi.

Bolaget undersöker varje år hur 
hyresgästerna trivs i sina lägenheter 
och områden samt vad de tycker om 
Gårdstensbostäders service som 
hyresvärd. I det som benämns som 
Serviceindex mäts vad hyresgästerna 
tycker om den service de får av bolaget. 
Det betyget sjönk, inte helt oväntat, un-
der 2021 jämfört med 2020. Fortfarande 
är dock 79 % av hyresgästerna nöjda 
med servicen.

- Att det skulle sjunka förväntade vi 
oss nog, säger huschef Omar Shawki. 
Pandemin har påverkat oss och vårt 

arbete väldigt mycket. Under en stor 
del av förra året gjorde vi bara akuta 
åtgärder hemma hos våra hyresgäster 
och hade våra kontor stängda. Senare 
under året öppnade vi upp och tog emot 
alla serviceanmälningar igen.

- Vi tog dessa beslut gemensamt 
inom Framtidenkoncernen och anpas-
sade verksamheten för att skydda våra 
hyresgäster och våra medarbetare. 
Vi upplever att de allra flesta har haft 
förståelse för det, men vi har inte kunnat 
ge samma service och träffa våra 
hyresgäster på bomöten samt andra 
träffar som vanligt och det är tydligt att 
hyresgästerna saknat det, säger Jehan 
Mansour, säkerhets- och förvaltnings-
chef på Gårdstensbostäder.

Det finns ändå en hel del ljusglimtar. 
Bland annat har resultatet för delindexet 

”Rent och snyggt” och ”Trygghet” gått 
upp rejält.

- Det är förstås väldigt glädjande 
eftersom vi haft stort fokus på att 
upprätthålla tryggheten med hjälp av vår 
Trygghetsgrupp men också ökat städning 
och sophämtning kring våra sopbehållare 
i våra olika områden. Det är roligt att de 
satsningarna uppskattas av våra hyres-
gäster, säger Omar och Jehan.

Vad görs nu?
Gårdstensbostäder berättar löpande om 
vilka åtgärder som görs utifrån resulta-
tet på kundenkäten i Gårdstensbladet, 
via trapphusinformation, på bomöten 
under våren och nyheter på gardstens-
bostader.se.  

Bilden visar 2021 års betyg från hyresgästerna (de tjocka staplarna) i jämförelse med betygen 2020 (de smala staplarna).

Tack till alla som  
svarade på  enkäten! 



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  3  /  2 0 2 24

Mamas Retro erbjuder arbets- och språkträning
Mammor och barnfamiljer kommer 
till secondhandbutiken Mamas 
Retro för att shoppa kläder och 
leksaker. Här görs också en viktig 
insats genom att personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden 
erbjuds arbets- och språkträning.

När utbyggnaden är klar ska Mamas 
Retro flytta från den nuvarande butiken 
till nya fina lokaler i Gårdsten Centrum. 

Mamas Retro startade sin verksam-
het i Gårdsten 2015 och butiken är idag 
välkänd bland gårdstensborna. 

- Vi är ett arbetsintegrerande socialt 
företag och där ingår också att vi erbjud-
er arbets- och språkträning för personer 
som står långt ifrån arbetsmarknaden, 
berättar AnnaRuna Kax och Barbara 
Skog.

Det gäller till exempel personer 
som varit sjukskrivna under lång tid, 

personer som är nyanlända, personer 
som behöver språkträning, personer 
som bott länge i Sverige men kanske 
aldrig varit på en arbetsplats.

Omväxlande träning
Hos Mamas Retro får personerna, 
främst kvinnor, möjlighet att under 
handledning utföra ett arbete med fokus 
på språkträning. Ena dagen får de prova 
på att vara i kassan, nästa håller de 
på med tvätt och strykning eller någon 
annan uppgift.

På så sätt kan de få upp ögonen för 
vad som intresserar dem med sikte 
på ett kommande jobb. Samtidigt får 
de språkträning där språket sätts i ett 
sammanhang. 

- Det handlar också om att stärka 
personerna under den tid de är hos 
oss och de kan få en första referens till 
arbetslivet, förklarar AnnaRuna och 
Barbara.

Det är arbetsförmedlingen eller so-
cialtjänsten som ger personer möjlighet 
att komma till Mamas Retro. Hur länge 
de stannar är olika. Det kan vara allt 
från några månader till ett par år och 
de får ett intyg med Mamas Retro som 
referens.  

AnnaRuna Kax och Barbara Skog är handledare hos Mamas Retro i Gårdsten.

Hyr lokal för fest eller barnkalas
Nu kan du hyra festlokal igen i Gårdsten. 
Är du hyresgäst hos Gårdstensbostäder 
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 kaffebryg-
gare. Lokalerna kan till exempel 
användas till barnkalas, fester och 
informationsträffar.

Timjansgården, norra Gårdsten
Adress: Timjansgatan 7

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  
nyttjande av lokalen.

För bokning och ytterligare information 
om Timjansgården och Salviagården 
kontakta Karin Burö: 
Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 
telefon 031-332 60 00 på vardagar.  
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Nya Gårdstensskolan klar till vårterminen 2025
Nya Gårdstensskolan kommer att 
ha plats för 670 elever till och med 
årskurs 6. Lagom till vårterminen 
2025 ska den stå klar att ta emot 
eleverna.

Nya Gårdstensskolan ska byggas 
på samma plats som den gamla. 
Lokalnämnden godkände vid sitt 
möte den 10 februari nyinvesteringen 
som hamnar på 285 miljoner kronor. 
Byggstarten beräknas ske under fjärde 
kvartalet i år.

Av de 670 platserna kommer 20 att 
vara grundsärskoleplatser. Skolan 
uppförs i två våningsplan och förses 
med tillagningskök samt en integrerad 
skolidrottshall med fullstor planyta  
(23 x 43 meter).

Den nuvarande idrottshallen kommer 
att användas under byggtiden. Därefter 
rivs den och ytan blir en del av den nya 
skolgården.

Ändring
Den nu rivna Gårdstensskolan hade 
plats för 475 elever i årskurserna 4-9. 
Under våren 2020 avslutades en förstu-
die om möjligheten att den gamla skolan 
skulle ersättas med en större, även den 
för elever i årskurserna 4-9.

Senare ändrades detta och anled-
ningen var ”en anpassning till skolen-
hetsutredningens beslutade principer 
för effektiv organisering av skolenheter”.

- Det är jättebra att beslut tagits 
om att bygga en ny skola mitt i byn. 
Men vi skulle helst vilja att den nya 

skolan även omfattade årskurserna 7-9, 
säger Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto.  

Kom-igång-gympa, måndagar i Timjansgården Gårdsten

Nu har gympan för kvinnor startat igen i 
Gårdsten. Den startade den 21 mars.
Tid: Måndagar kl. 14
Plats: Timjansgården, Timjansgatan 7.

För mer information kontakta 
Hälsoteket i Angered.
halsoteket.angered@socialnordost.
goteborg.se  
eller via telefon 031-365 11 44.
https://goteborg.se/wps/portal/enhets-
sida/halsoteket-angered  

Här har den gamla skolan 
legat. Nya Gårdstensskolan 
ska byggas på samma plats 
och kommer att vara klar till 
vårterminen 2025.
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Fotbollsträning med GAIS 
Fotbollsträningarna med GAIS för barn i åldern 5-14 år.
 
Dag: tisdagar och torsdagar
Tid:  5-9 år kl 17.00-18.00, 10-14 år kl. 18.00-19.00 
Plats: Gårdstensskolans idrottshall
Tag med dig lämpliga skor för inomhusbruk.

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

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

Muskotgatan 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 engel-
ska, arabiska, persiska, ryska, urdu, 

turkiska, bulgariska, tyska, spanska 
och serbiska.

Kontakta Gårdsten Vårdcentral för vaccinering mot covid-19:

Gårdsten Vårdcentral finns på 
Muskotgatan 10 i Gårdsten Centrum.

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
Tid: Onsdagar kl. 18.20-19.00
Plats: Gårdsten centrum  

Välkomna!

Dag Tid Aktivitet

Måndagar: 12.00-14.00 Lär dig spanska med Allan

14.30-17.30 Spel- och trivselkväll 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: 12.00-14.00 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 med  
Molly från Träffpunkten Angered

14.00-16.00 Musikcafé med Eva från Kyrkan i Bergsjön

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Seniorlokalen, Muskotgatan 
10, vid Gårdsten centrum. 
Aktiviteter för alla 55+
Alla seniorer i Gårdsten är välkomna att delta.  
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Läxhjälp
Läxhjälpen startar vecka 8 (21/2) och 
därefter 12 veckor framåt  
(uppehåll under påsklovet vecka 15)  

Årskurs 1-3:  
Måndagar kl 16.30-18.00   

Årskurs 4-6:  
Onsdagar kl 16.30-18.00 

Plats: Lilla Idéum på Kaneltorget. 

Fika kommer serveras under 
Läxhjälpen. 

Fyll i anmälningsblanketten i 
receptionen på Gårdstensbostäders 
kontor, Kastanjegården 3.

Vid frågor, kontakta:  
Linnea Brynell, 

0707-93 91 22

Jobbcoachning
Gårdstensbostäder erbjuder jobb-
coachning för dig som är arbetssö-
kande och bor hos bolaget. 

Oavsett om du är nyexaminerad 
eller har flera års arbetslivserfar-
enhet 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@gardstensbo-
stader.se för att boka in ditt första 
jobb-coachningstillfället.

Välkommen till Hälsostugan

April månads veckoschema:
Dag Tid Aktivitet

Måndagar 10.00-12.00 Gym öppet

15.00-16.30 Gym öppet

Tisdagar 11,00-12.00 Yoga-inspirerad träning (föranmälan krävs)

14.30-15.30 Promenad med styrka och balans 
(samling utanför Hälsostugan)

Onsdagar 16.00-17.30 Gym öppet

17.30-18.30 Puls & styrka (föranmälan krävs)

Torsdagar 16.00-19.00 Gym öppet

Fredagar 10.00-12.00 Gym öppet

10.00-12.00 Fikaträff (vi bjuder på kaffe)

För mer information & anmälan: Jenny Perez Grannas - 070-749 64 62,  
Växel - 031-332 60 00

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader 

Föreläsningar april:

Stadsnära odling
Onsdag 6/4 kl. 16.00 
Martin Berg från Fastighets- 
kontoret kommer på besök.
Plats: Idéums matsal.

Gröna Gårdsten
Onsdag 20/4 kl.16.00 
Har du en grön vision? Kom och prata 
med arkitekt Ann-Sofie Jeppson. 
Plats: I Hälsostuga.

Vättlefjälls motionscenter
Onsdag 27/4 kl. 16.00 
Hälsovetare Ida Carlberg berättar  
mer om centret som ligger alldeles  
nära Gårdsten! 
Plats: Idéums matsal. 

Extra aktivitet i Maj. 

Göteborgsvarvet 2022
Välj mellan 21 maj Göteborgsvarvet 
21 km, 15 maj Trailvarvet 11,5 km och 
Trailvarvet Walk 8 km. Begränsat antal 
startnummer kostnadsfritt, förtur till 
Hälsostugans medlemmar. För mer info 
och anmälan, kontakta Jenny senast 22 
april. 

OBS! Under påskveckan 11-15 april gäller andra öppettider: Måndag, tisdag, onsdag: 
kl. 14-16 Gym öppet, övriga dagar stängt.

Seglarskola 2022
Välkommen att anmäla dig till årets 
seglarskola. Skolan är ett sam-
arbete mellan GKSS (Göteborgs 
Kungliga Segelsällskap), Rotary 
Långedrag, Göteborgs Hamn och 
Gårdstensbostäder.

Kurser och tider:
Nybörjarkurs 1 7-13år: 19 - 23 juni

Nybörjarkurs 2 7-13år: 27 juni -1 juli

Fortsättningskurs 7-13år: 10 - 14 aug

Läger för 10 -12 år: 26 juni - 2 juli

Läger för 15-16 år: 14-20 juli

Läger för 10-12 år: 11-16 augusti

Antagningskrav: Du måste kunna 
simma

Anmälan till: Salma: 0703-98 32 56 eller 
Jenny: 0707-49 64 62 

OBS! Antal platser i varje kurs och läger 
är är begränsat. 
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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. 10.00-11.00

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 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

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 
Snickeriet är öppet onsdagar  
kl. 17:30-19:30.
Hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

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


