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Så fortsätter utvecklingen  
av nya Gårdsten Centrum
Inflyttningen i Gårdstens högsta 
hus har startat. Därmed passeras 
första milstolpen i utvecklingen av 
nya Gårdsten Centrum. Nu händer 
det mycket framöver.

HÖGHUSET UTSIKTEN med sina 12 våningar 
och 59 bostadsrätter håller på att fyllas 
med nyinflyttade Gårdstensbor. Det är 
bara början på en utveckling som nu tar 
fart på allvar. Här är några hållpunkter.

Efter sommaren startar anlägg-
ning av ytorna för det nya torget, 
Salviatorget. Förhoppningen är att 
den nya entrén till centrum sedan kan 
öppnas under senhösten. Innan dess 
har lokaler som ligger i anslutning till 
Utsikten inretts för att kunna ta emot 
nya verksamheter.

I oktober-november ska Gårdstens-
bostäders nya kontor vara klart för 
inflyttning. Då lämnar personalen 
det nuvarande huvudkontoret på 
Kastanjgården samt två mindre kontor 
på Muskotgatan. Att personalen är 
samlad på ett ställe kommer underlätta 
förvaltningen av bolagets fastigheter 
och för hyresgästerna blir det enklare 
vid kontakter med Gårdstensbostäder.

Kontoret får en yta på 1 200 kva-
dratmeter och innehåller bland annat 
utställningsytor och kan bli en sam-
lingsplats för bolagets hyresgäster vid 
olika tillfällen.

Nya bostäder
Gårdsten Centrum får cirka 450 nya 
hyreslägenheter. Serneke bygger 

dessa åt Tredje AP-fonden och Balder. 
Balder kommer förvalta  fastigheterna i 
centrum.

Det första projektet heter Krydd gården 
och består av cirka 300 lägenheter. 
Bygget pågår och det blir etappvis inflytt-
ning från oktober 2022 till mars 2023

Byggstarten för det andra projektet, 
som omfattar cirka 150 lägenheter, sker 
under våren i år med färdigställande 
under 2024.

Det pågår även byggnation av ett 
nytt parkeringshus framför Salviagatan 
51-63 och det ska vara klart nu under 
våren. Huset byggs i tre våningar 
varav en under jord och det blir 180 
parkeringsplatser.

Omedelbart norr om p-huset byggs 
ett bostadshus som ingår i projektet 
Kryddgården och det ska vara klart 
kring årsskiftet 2022/23.

Nya Gårdsten Centrum ska bli levan-
de, komplett och vardagsnära.  

MÅLNING TILL VÅREN AV  
GARAGET VID KANELTORGET. 
Parkeringsgaraget G3 vid Kaneltorget 
är öppet igen efter reparationer. // s.2

INSATSER MOT FOLK-
BOKFÖRINGSBROTT.

Gårdstensbostäders hårda arbete  
har gett resultat. // s.3

UTOMHUSAKTIVITETER  
MED HÄLSOSTUGAN.

På grund av den fortsatta coronapande
min stänger gymmet tillfälligt. // s.5

Skissbild över Gårdstensbostäders nya kontor 
på det nya Salviatorget. Illustration Lijewall 
arkitekter.

Översiktsbild över Gårdstens centrums 
byggnation. December 2021. 
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Målning till våren av 
garaget vid Kaneltorget
Parkeringsgaraget G3 vid Kanel-
torget är öppet igen efter repara-
ti oner. Målning och en del andra 
arbeten återstår men dessa får 
vänta till våren när vädret är bättre.

Under hela hösten pågick betonglag-
ningar i garaget som då var avstängt. 

Det har bland annat handlat om lagning 
av balkar och andra betongskador.

Det återstår en del arbeten men 
dessa kommer att utföras när vädret 
blivit varmare. Fasaderna ska tvättas 
och målning av tak, väggar och pelare 
kommer att utföras. Parkeringsrutorna i 
garaget ska också få nya linjer. 

Hyresförändring 
från 1 mars
Hyresförhandlingen med Hyres gäst-
föreningen västra Sverige var 2021 
två-årig. Detta innebär att från och 
med mars hyresavi, som kommer i 
februari, höjs hyran med 1,2%.  

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.

Fler åtgärder mot den ökade 
smittspridningen av covid-19
Smittspridningen i landet ökar kraftigt 
och läget inom hälso- och sjukvården är 
mycket ansträngt. Allvarlig sjukdom har 
ökat kraftigt bland ovaccinerade. Även 
vaccinerade har på grund av omikron nu 
ett sämre skydd mot infektion, även om 
skyddet mot allvarlig sjukdom kvarstår 
som mycket gott. För att minska belast-
ningen på hälso- och sjukvården införs 
fler tillfälliga åtgärder bland annat för 

restauranger, allmänna sammankoms-
ter och offentliga tillställningar.

Läs mer på:
 www.folkhalsomyndigheten.se
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Insatser mot folkbokföringsbrott 
och olovlig uthyrning i andra hand
Hårt arbete ger resultat. Det gäller 
Gårdstensbostäders insatser mot 
folkbokföringsbrott och olovlig 
uthyrning i andra hand.

- Arbetet har varit väldigt framgångsrikt. 
Vi kommer att fortsätta, säger Sara 
Bäckström, uthyrningsansvarig på 
Gårdstensbostäder.

Folkbokföringen är den grundläg-
gande registreringen av alla som bor i 
Sverige. Att vara folkbokförd och vara 
folkbokförd på rätt ställe är viktigt. Till 
exempel vid kontakter med myndigheter.

Därför är det nedslående att fel 
i folkbokföringen och folkbokfö-
ringsbrott är ett stort problem i hela 
Sverige. Detta är också bakgrunden till 
Gårdstensbostäders insatser. Bolaget har 

anställt en person som enbart arbetar 
med detta och går igenom alla adresser.

- Vanligaste felet är att man har an-
givit fler personer som är folkbokförda 
i lägenheten än vad som bor där, säger 
Sara Bäckström.

Bokförd där du bor
Lagen säger att man ska vara folkbok-
förd på den adress där man huvud-
sakligen bor. Vid missbruk av reglerna 
gör Gårdstensbostäder en anmälan 
till Skatteverket som sedan tar över 
handläggningen av ärendet. Vid miss-
tanke om brott gör Gårdstensbostäder 
polisanmälan. 

- Vi har också gjort ett flertal an-
mälningar till Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten där vi misstänker 

bidragsbrott, säger Sara Bäckström 
och tillägger att Gårdstensbostäder fått 
positiv respons från olika myndigheter 
för sitt arbete.

Parallellt med insatserna 
mot folkbokföringsbrott bedriver 
Gårdstensbostäder sedan flera år ett 
framgångsrikt arbete mot olovlig uthyr-
ning av lägenheter i andrahand.

Under 2021 återtogs 38 lägenheter 
från personer som hyrt ut olovligt i an-
dra hand. Dessa lägenheter har istället 
erbjudits till bostadssökande över hela 
Göteborg.

Påföljden för den som hyr ut olovligt 
är böter eller fängelse i upp till två år. 
Andrahandshyresgästen har rätt att 
kräva tillbaka hyran om det dessutom 
tagits ut en för hög hyra. 
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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. Max 5 deltagar. Föranmälan 031-365 23 73

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+
Med tanke på den fortsatta smittspridningen av Covid-19 måste du som besöker 
aktiviteterna tänka på följande:

• Stanna hemma om du är sjuk

• Håll avstånd till varandra 

• Tvätta händerna ofta

Missa inte bokbussen
Tid: Onsdagar kl. 18.20-19.00
Plats: Gårdsten centrum   Välkomna!

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

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 072049 86 38 eller  
Kontor 073983 48 30  

Lindra Second Hand
Butik på Salviagatan 1.
ÖPPETTIDER:

Måndag-fredag kl. 11-18,  
lördag kl. 11-15, söndag stängt.  
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Utomhusaktiviteter  
med Hälsostugan
På grund av den fortsatta coronapandemin ställer Hälsostugan om till ut-
omhusaktiviteter och har därför gymmet tillfälligt stängt. Samling utanför 
Hälsostugan vid Kaneltorget.

Dag Tid Aktivitet

Måndag 13.00 Promenad med balansövningar

Onsdag 11.00 Promenad med styrka

17.00 Utegymmet - Cirkelträning

Torsdag 15.00 Promenad Gårdsten runt

Fredag 11.00 Walk & talk (promenad med samtal)

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 

Fotbollsträning med GAIS 
Tisdagar och torsdagar i gamla Idrottshallen.

Träningen är för barn i åldern 5-14 år. 
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

Jobbcoachning
Gårdstensbostäder erbjuder jobb-
coachning för dig som är arbetssökan-
de 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.

Pianokurs i vår
I samarbete med ABF kommer  
piano- kurser starta upp för ungdomar 
i Musikstudion vid Gårdsten centrum. 
Om du är intresserad ring och anmäl 
dig:   
Lördag 5/2 kl. 12.00-15.00
Ring Gustav 0737-36 75 99 eller
Salma 0703-98 32 56

Alla hjärtans vecka
14 februari är det alla hjärtans dag, och 
därför fokuserar Hälsostugan extra på 
hjärthälsa under veckan! Mer informa-
tion kommer upp utanför Hälsostugan, 
på kalendariet på vår hemsida och 
sociala medier.
 
16 februari kl. 15:30-16:30 Vad är 
bra mat för ditt hjärta? Cecilia 
Hedström, dietist och samordnare för 
Levnadsvanemottagning Angered, be-
rättar om bra mat för ditt hjärta. Det blir 
antingen digitalt eller utomhus som ett 
samtal under promenad (Walk & talk).

Fritidsklubben Diamanten
Alla barn i åldern 10-12 år och som går i mellanstadiet 
är välkomna till fritidsklubben Diamanten efter skoltid.

Öppet: kl. 13.30-17.30. Avgiftsfri verksamhet

För mer information: Ring Wathik på  
          0762-82 85 95
Diamanten finansieras av grundskoleförvaltningen. 

Fotbolls
träningarna med 

GAIS kommer starta 
efter sportlovet 

den 22/2.
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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
Gabor 031332 60 45 
 Alm-, Poppel-, Ask-, Lönn-, 

Oxel- och Kastanjgården.
Zarif  031332 60 52 
 Akacia-,Bok-, Lind-, Ek-, 

Syrén- och Aspgården.

ÖSTRA
Daliborka 031332 60 71 Muskotgatan
Omar  031332 60 73 Salviagatan
Bashkim  031332 60 10 Muskotgatan 10

NORRA
Berndt  031332 60 67 Timjansgatan
Christer  031332 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/Minasidor

RING TRYGGHETSGRUPPEN KVÄLLSTID
Efter öppettider kontakta först 
och främst: Gårdstensbostäders 
Trygghetsgrupp 031330 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 031331 07 39

ANDRA FRÅGOR DAGTID
Har du frågor om din bostad, välkom-
men till Kastanjgården 3. 031332 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 031365 22 00  
fixartjanst.nordost@aldrevardomsorg.
goteborg.se

PRO-VÄTTLE
Selvy Lyrberg 070539 60 65. Muskotgatan 
8, säkrast torsdagar kl. 11.00-13.30.

FLEXLINJENS BESTÄLLNINGSCENTRAL
03141 96 90. Trafikeras dagligen
kl. 8.00-16.00, 1 gång per timma.

ALLMÄN SERVICE

SERVICETELEFON UTEMILJÖER
031368 00 00
goteborg@goteborg.se

PROBLEM MED SKADEDJUR? 
Anticimex: 075245 10 00

FÖR TÖMNING PÅ ÅTERVINNINGSPLATSER
020088 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 2123: 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  031365 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


