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Odling och gemenskap i Lindgårdens växthus
Ett växthus kan vara mer än 
en plats för odling. Som på 
Lindgården.

- VI ÄR ETT GÄNG som trivs ihop och hjälps 
åt med det mesta, säger Johanna 
Johansson. Det är Johanna, Anna-
Grethe Lundkvist, Thomas Lindberg 
och Klas Karlsson som tar emot när 
Gårdstensbladet besöker växthuset på 
Lindgården.

Ett drygt tiotal hyresgäster är 
aktiva odlare i växthuset som byggdes 
av Gårdstensbostäder för ett par år 
sedan. Här växer tomater, gurkor, 
brysselkål, paprikor, sallad, chili och 
mycket annat. 

- Färska tomater är fantastiskt gott. 
I år har vi också skördat mycket gurkor, 
säger Johanna.

Det finns plats för fler odlare i växt-
huset som har ett 70-tal odlingsrutor.

- Vi ser till att det alltid finns plats 
för nya odlare som vill vara med, säger 
Anna-Grethe Lundkvist.

Fisksoppa serveras
Gänget på Lindgården träffas ofta. 
Antingen sitter man inne i växthuset 
eller ute på någon av bänkarna på 
gården. Man firar midsommar tillsam-
mans, ordnar kräftskivor och mycket 
annat. Idag ska det serveras fisksoppa 
på eftermiddagen.

Det sker i samlingslokalen som ligger 
i direkt anslutning till växthuset. Där 
finns också ett pentry. Alla hyresgäster 
på Lindgården har möjlighet att låna 
dessa lokaler.

Fisksoppan har Anna-Grethe lagat 
och det är Klas som bakat brödet. 
Det blir vitt bröd idag till soppan men 

annars har Klas 
en specialitet. Han bakar nämligen 
björnbärsbröd. Björnbären odlar Klas i 
växthuset.

Första växthuset
Det finns tre växthus till i Gårdsten som 
byggdes redan år 2000 av Gårdstens-
bostäder. Där har hyresgäster som 
bor på Aspgården, Syrengården och 
Ekgården möjlighet att odla.

Gårdstensbostäder kan tänka 
sig att uppföra något mer växthus 
i området om intresse finns bland 
hyresgästerna.

FLER ÄR VÄLKOMNA ATT 
BÖRJA ODLA

Göteborg ska satsa på mer lokal och 
småskalig odling // s.2

FLER FÖRETAG OCH NYA 
VERKSAMHETER I GÅRDSTEN
Gårdsten växer i snabb takt vilket lockar 

både boende och företag// s.3

VISIONEN HÅLLER PÅ ATT 
FÖRVERKLIGAS

Vad händer framöver. Se alla nya projekt 
som är på gång i Gårdsten // s.4-5

Goda tomater.

Engagerade odlare. Klas Karlsson,  
Thomas Lindberg, Johanna Johansson  
och Anna-Grethe Lundkvist.

Johanna Johansson har fina paprikor.
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Nya bostadsrätter knyter ihop Gårdsten med Lövgärdet
Ett 40-tal nya bostadsrätter i 
radhus ska bidra till att knyta ihop 
Gårdsten med Lövgärdet. För att 
hålla nere priserna ingår ett test 
med självbyggeri i planeringen.

DEN PLANERADE NYPRODUKTIONEN av 
bostadsrätter kommer att lig-
ga i en skogssluttning söder om 

Lövgärdesvägen, alldeles nordost 
om fotbollsplanen. Det är ett sam-
arbetsprojekt mellan Framtiden 
Byggutveckling och Egnahemsbolaget.

- Ambitionen är att möta behovet 
av ökad social hållbarhet genom att 
möjliggöra produktion av fler upplåtel-
seformer, säger Martin Blixt som är vd 
på Framtiden Byggutveckling.

Projektet är ännu på 

planeringsstadiet. Kommunen har 
lämnat en markanvisning och tanken är 
att bygga ett 40-tal bostadsrätter i form 
av radhus.

- Vi får se vad detaljplanen ger möjlig-
heter till. Det kan bli ett jättefint projekt 
som bidrar till att knyta ihop Lövgärdet 
och Gårdsten på ett förnämligt sätt, 
säger Erik Windt-Wallenberg som är vd 
på Egnahemsbolaget. 

Fler hyresgäster är välkomna att 
börja med egen odling
Göteborg ska satsa mer på lokala 
och småskaliga odlingar. Det har 
stadens högsta politiska ledning 
beslutat. Något som ligger helt 
i linje med Gårdstensbostäders 
arbete och initiativ.

DEN STADSNÄRA ODLINGEN har varit en del av 
Gårdstensbostäders arbete i över 20 år. 
För närvarande tillhandahåller företaget 
497 odlingsplatser. Det innebär att 18 
procent av hyresgästerna har odlings-
möjlighet. Antingen i växthus eller 
utomhus i pallkragar/lådor.

- Vi kommer att satsa ännu mer på 
odlingsmöjligheter för våra hyresgäster 
genom att utöka antalet lådor, säger 
huschef Omar Shawki.

Gårdstensbostäder har märkt att allt 
fler hyresgäster, inte minst bland de 
yngre, vill börja odla egna grönsaker, 
bär, örter och blommor. Att duka fram 

sådant som man själv odlat upplevs 
av många som något extra. Stadsnära 
odling bidrar också till ekologisk och 
social hållbarhet.

Den som är intresserad av att börja 
odla är välkommen att ta kontakt med 
sin huschef. Gårdstensbostäder tillhan-
dahåller då en odlingslåda.

- Gårdstensbostäder fyller odlings-
lådan med jord. Sedan är det bara för 
hyresgästen att börja odla, säger Omar.

Starta i höst
Kanske tycker du att det är sent påtänkt. 
Att det är för sent på säsongen att börja 
odla nu? Inte alls. Den som till exempel 
vill ha färsk vitlök nästa år bör sätta den 
i höst innan vinterkylan kommer.

Det finns en rad andra växter som är 
tacksamma att så på hösten för att få 
tidig och riklig skörd nästa säsong. Till 
exempel rädisa, gräslök, dill, spenat, 

persilja, morot, sallat, salladslök och 
palsternacka. Det är också enkelt att 
höstså ettåriga sommarblommor som 
vallmo, ringblomma och förgätmigej.

Gårdstensbostäder ser till att redskap 
och vattningsmöjligheter finns lättill-
gängligt för odlande hyresgäster.

Yngsta odlarna
Nu ska även de yngsta kunna vara med 
och odla. Omar har initierat ett samar-
bete med flera förskolor i Gårdsten och 
med fritidsklubben Diamanten.

- Vi börjar på Salviagatan där vi sätter 
ut ett antal lådor så att barnen kan kom-
ma dit och lära sig odla, förklarar Omar. 
Mångkulturella Montessori förskola 
Victoria ligger alldeles i närheten av 
odlingarna.

Motsvarande insatser är på gång när 
det gäller två förskolor på Muskotgatan 
och en på Timjansgatan. 

Conni Lu har varit med sedan 
odlingarna startade på Salviagatan 
och tycker det är en jättetrevlig 
sysselsättning. Här tillsammans 
med huschef Omar Shawki.
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Ett växande Gårdsten lockar företag 
och nya verksamheter
Apotek, restaurang, företag, 
kontor, serviceverksamheter och i 
södra Gårdsten en ny stor bussde-
på. Många etableringar är på gång 
i området.

GÅRDSTEN VÄXER I SNABB TAKT med både 
bostäder och fler invånare. Därmed 
skapas ett underlag för etableringar av 
nya företag och olika verksamheter.

För drygt 20 år sedan hade Gårdsten 
5 900 invånare. Idag har den siffran vuxit 
till ca 9 500 och om fyra år är visionen 
att antalet invånare vuxit till cirka 
13 000. Byggnation av bostäder pågår 
för fullt. Fram till 2025 ska det uppföras 
1 500 nya bostäder.

- Det ger underlag för ökad handel 
och service. Vi jobbar intensivt med 
att skaffa verksamheter till Gårdsten 
Centrum och intresset finns, säger 
Robert Hörnquist, som är vd för 
GöteborgsLokaler.

Det kommunala bolaget Göteborgs-
Lokaler har hand om uthyrningen av 
verksamhetslokaler i nya Gårdsten 
Centrum.

Att få ett apotek till Gårdsten har stått 
högt på önskelistan under flera år.

- Det finns en välrenommerad vård-
central och då är det naturligt att också 
utöka servicen med ett apotek, förklarar 
Robert Hörnquist.

Ny restaurang
Levande, familjärt, komplett och var-
dagsnära är några ledord vid omvand-
lingen av Gårdsten Centrum.

En bra restaurang och en mix av 
andra verksamheter med inriktning 

på service är följaktligen en del av 
upplägget. Gårdstensbostäder kommer 
att flytta till ett nytt kontor vid Gårdsten 
Centrum vilket innebär att man kommer 
närmare hyresgästerna.

Även i andra delar av området 
pågår insatser med fokus på före-
tagsutveckling. I norra Gårdsten, vid 
Gårdstensvägen, har Hantverkslokaler 
övertagit den fastighet där företaget 
Arrow tidigare hade sin verksamhet.

Hantverkslokaler förädlar fast-
igheten och erbjuder uthyrning till 
företag som sysslar med logistik och 
industriverksamhet.

Största projektet
Ett mycket stort projekt har blivit aktu-
ellt efter att kommunen godkänt ändring 
av en detaljplan i södra Gårdsten.

- Det gäller en stor bussdepå som se-
dan tidigare finns med i vår planering för 
utveckling av området, säger företaget 
Sernekes koncernchef Ola Serneke.

Serneke köpte 2014 ett markom-
råde på 139 000 kvadratmeter i södra 
Gårdsten. Ungefär hälften såldes till 
Göteborgs Lastbilcentral för byggnation 
av deras nya logistikcenter som stod 
klart 2016.

I planerna för området ingår också 
ett hotell, utbildningslokaler och andra 
verksamheter.

- Den här typen av etableringar tar 
lite tid att förverkliga, men hårt arbete 
och långsiktighet ger resultat. Vi ger 
oss inte förrän området är fullt utbyggt, 
säger Ola Serneke.

När det gäller den nya bussdepån 
så anser kommunen att det behövs en 
sådan för kollektivtrafiken i nordöstra 

Göteborg. Med möjlighet till komplette-
rande personalbyggnader och verkstad.

- Det är oerhört viktigt att satsa 
på företagsutveckling. Det skapar 
jobb, samarbete och nätverk, säger 
Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto som varit verksam i Gårdsten 
under 23 år.

Han kan konstatera att 
Gårdstensbyrån, med Salma Nazzal 
som projektledare, har skapat cirka 
3 500 arbetstillfällen både i och utanför 
området.  

Ett exempel på hustyp som kan bli aktuell. 
Det är Sveriges Allmännyttas Kombohus från 
Götenehus.

GöteborgsLokalers vd  
Robert Hörnquist.

Bostadsrätter behövs
Lövgärdet består idag till 90 procent 
av hyresrätter. Det behövs följaktligen 
fler upplåtelseformer, i detta fall 
bostadsrätter. Egnahemsbolaget 
vill samtidigt tillföra bostadstypen 
radhus/småhus. Man har tidigare 
byggt och sålt fyra liknande projekt i 
Gårdsten.

Egnahemsbolaget gör bedömningen 
att projektet är lämpligt för att testa 
självbyggeri i några av radhusen. Till 
exempel genom att bottenvåningen 

inreds som vanligt men övervåningen 
lämnas oinredd.

- På så sätt blir priset lägre och 
fler människor får möjlighet att köpa 
en egen bostad, säger Erik Windt-
Wallenberg. I arbetet med detaljplan 
ingår också byggnation av en ny förskola 
samt utbyggnad av Rävebergsskolan.

Företaget JM har en markanvisning 
som angränsar till planerad byggnation. 
Vilken form och innehåll som ett even-
tuellt framtida projekt kommer att få är i 
skrivande stund inte bestämt. 

Sernekes koncernchef  
Ola Serneke.
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1 500 nya bostäder till 2025. Så är 
det sagt i visionen för Gårdsten. 
Det ska byggas såväl flerbostads-
hus med hyres- och bostadsrätter 
samt olika typer av småhus.

VISION GÅRDSTEN 2025 har tagits fram i 
samverkan mellan en rad samhällsak-
törer och i dialog med de boende. 
Mycket av visionen håller redan på att 
förverkligas. Gårdsten är ett område 
under stark expansion där befolkningen 
beräknas öka med 3 000-4 000 personer 
fram till 2025.

- Det har inte byggts så mycket i 
Gårdsten sedan miljonprogrammets 
dagar. Gårdsten är idag en av de 
större byggarbetsplatserna i Göteborg, 
säger Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto.

Det handlar om drygt 500 byggnads-
arbetare som kommer vara sysselsatta i 
Gårdsten framöver.

På detta uppslag presenterar vi 
ett antal av Gårdstens pågående 
byggprojekt.

Visionen håller på att förverkligas

Robert Dickson stiftelse 126 hyresrätter
Vid Libbstickegatan, mellan Gårdsten och Lövgärdet, 
uppför Botrygg 126 hyreslägenheter för Robert Dicksons 
stiftelse. Byggnationen utgör den första etappen 
av Botryggs marktilldelning av bostäder i området. 
Inflyttning under december 2021 och april 2022.  
Sök via www.robertdicksons.se.

Gårdstensbostäder 42 seniorlägenheter
Vid Saffransgatan invigdes i december förra 
året ett nytt parkeringshus. Nu byggs 42 hy-
reslägenheter som ska inrama p-huset. Det 
är Framtiden Byggutveckling som bygger 
för Gårdstensbostäder. Lägenheterna är på 
1-3 rum och kök och riktar sig till seniorer 
55+. Inflyttning beräknas 2021/2022. 
Lägenheterna kommer förmedlas via  
www.boplats.se. 
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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.

Egnahemsbolaget 74 bostadsrätter
Vid Saffransgatan bygger Egnahemsbolaget 38 bostadsrätter 
i radhus. Samtliga radhus i brf Saffransbyn har en privat ute-
plats och tillgång till en gemensam gård. Radhusen erbjuds 
i storlekarna 2-4 rum där ytorna är 59-103 kvadratmeter. 
Inflyttning under februari-juni 2022.Försäljningen startar i 
höst. Intresseanmälan via www.egnahemsbolaget.se.

Vid Gårdstensvägen i norra Gårdsten bygger Egnahems-
bolaget brf Krokus. Det är ett flerfamiljshus i fem våningar 
med 36 bostadsrättslägenheter. Lägenheterna har 1-3 rum 
och är på 34-77 kvadratmeter. Markarbetena startar i höst. 
Inflyttning beräkna ske 2021.

Lokalförvaltningen F-3 skola
Vid Saffransgatan bygger Lokalförvaltningen en ny F-3 skola 
vilket innebär att man har undervisning till och med årskurs 3. 
Skolan är avsedd för cirka 300 elever och ska vara klar under 
senare delen av 2021.

Serneke 383 bostäder
Det största byggprojektet i Gårdsten 
pågår för närvarande i Gårdsten 
Centrum. Hela centrum omvandlas 
och där ingår brf Utsikten i Gårdstens 

högsta hus som 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. Sök via 

www.sernekebostad.se. Totalt kommer 
Serneke att bygga ytterligare 300 bo-
städer kring Gårdsten Centrum, främst 
som hyresrätter i projektet Futura samt 
16 radhus i brf.  

Information om samtliga nybyggnadsprojekt i Gårdsten hittar du på:  

https://www.gardstensbostader.se/leva-i-gardsten/nya-bostader-pa-gang/  
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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  

Aktiviteter med Hälsostugan!
Hälsostugan fortsätter med utomhusträning och aktiviteter under sensommar och 
höst. Alla är välkomna att delta!

• Stanna hemma om du är sjuk

• Håll minst 2 m avstånd till varandra innan och under passet

• Ta med egen matta/filt eller handduk till gruppträning

• Samling vid utegymmet i Gårdstendalen (bredvid Tennisplanen) 

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

Tisdag:  Kl. 10:30 – 11:30 Träning för föräldrar med barn 

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

Torsdag:  Kl. 11:00 – 11:45 Cirkelpass på utegymmet. (lite hårdare träning)
 Kl. 15:30 – 16:30 Promenad med styrkepaus för seniorer (lugnt tempo)

Fredagar: Kl. 11:00-12:00 Yoga och avslappning (lite lättare träning)

Se även aktivitetskalendern på www.gardstensbostader.se. 
Kontakt: Johanna Froode, Gårdstensbostäder 0707–49 64 62

Heldag i skärgården
I mitten av juli anordnade Smyrnakyrkan 
en utflykt till Fotö. Deltagare var sju 
ungdomar i åldrarna 18-21 år från 
Gårdsten och Angered med kyrkans 
pastor Lars Svensson som ledare. 
Aktiviteten var en del av Late Night i 

Kyrkan som är Smyrnakyrkans ung-
domsgård. Från vänster, Raniel Rahimi, 
Ibrahim Osman, Martins Osayande, 
Franniel Severino, Lars Svensson, 
Gafur Xhaferi, Joel Parsmo och Axel 
Brännström. 

Filmvisning 
på Fritidsklubben Diamanten startar 4/9 

Tid: Fredagar kl. 14.30.

4/9 Frost 2
11/9 Ture Sventon och Bermuda-  
 triangelns hemlighet 2019
18/9 Dolittle 2020
25/9 Away 2019

Pianokurs 
i Musikstudion, start 29 augusti
Kurserna startar lördag den 29/8 med 
dropp in kl.12.00. Kursen arrangeras i 
samarbete med ABF och är för 
ungdomar 7-18 år. Välkomna 
till Musikstudion som 
ligger vid Gårdstens 
centrum.

För frågor kontakta 
Salma Nazzal 031-332 60 07,  
växel 031-332 60 00.

Vill du lära dig cykla?
Anmäl ditt intresse till höstens  
cykelkurs för nybörjare.
När: Kvällskurs med start i september. 
Datum kommer.
Var: Gårdsten 
Kontakt: Fabienne Roux,  
0761420015

Simkurs för vuxna nybörjare 

Var: Angered Arena
Start: 4 september 
När: fredagar 11:05 – 11:45
Anmäl ditt intresse: Johanna Froode, 
Gårdstensbostäder 0707–49 64 62.
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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
Muskotgatan 10
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

Träna fotboll med GAIS, start 27/8
Fotbollsträningen för barn 6-12 år startar torsdag den 27/8 kl.17.00 i Dalen.

Därefter pågår träningen tisdagar 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: 9.00-13.00, biblioteket har sagostund

Tis:  9.00-12.00  samt 13.30-15.30 
 Förälder-barn träning 10,30-11,30

Ons:  9.00-13.00

Tors:  9.00-12.00 samt 13.30-15.30

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

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, begravningar, dop, 
kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och 
Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomför-
as för att förhindra smitta av covid-19.

• Håll avstånd till andra på idrottsplatser, 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. 
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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


