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Motion och samvaro för seniorer
Bra för hälsan och på köpet får du 
en stunds trevlig social samvaro. 
Häng med på Seniorpromenad.

DET ÄR SAMLING vid utegymmet i Dalen. 
Vädret är strålande. Först på plats är 
Margaret Sommar och Salme Makkonen 
som deltagit flera gånger tidigare.

- Fantastiskt trevligt. I dessa tider 
är det lätt gjort att man blir sittande 
hemma och inte kommer ut, säger 
Margaret Sommar.

De övriga deltagarna dyker upp efter 
hand, bara kvinnor: Enkeri Vesterinen, 
Laila Karhu, Ruth Rönngård och Hellny 
Håkans. Gårdstensbostäders Johanna 
Froode, som leder promenaden, har 
idag sällskap av Louise Staffas. 

Det är mycket tack vare Hellny 
Håkans som seniorpromenaderna i 
Gårdstensdalen anordnas. Hon ringde 
till Johanna och undrade vilka aktivite-
ter Hälsostugan erbjuder. Det resul-
terade i denna aktivitet för personer i 
riskgrupp.

- Det är roligt med samvaro och så 
kan man prata lite skit samtidigt, säger 
Hellny Håkans.

Promenaden sker i lugn takt genom 
Dalen och ungefär halvvägs gör man 
ett stopp för några enkla gymnastiska 
övningar. En stund senare är man 
tillbaka vid utegymmet. 

Men visst skulle det behövas lite 
mer manlig fägring på dessa prome-
nader. Kom igen nu gubbar! Denna 
gång fick kvinnorna nöja sig med 
Gårdstensbladets seniorreporter.

ODLING OCH GEMENSKAP PÅ  
MUSKOTGATAN.

Diskussionen om vad som växer bäst är 
i full gång bland odlarna // s.3

NU ÄR DET NYMÅLAT! 

Både parkeringshuset och tak på 
Salviagatan har fått ny färg// s.2

AKTIVITETER I GÅRDSTEN 
SOMMAREN 2020

Hela sommarens schema  
vecka för vecka // s.6

Seniorpromenaderna med Hälsostugan startar vid utegymmet och sedan går man en runda i Dalen.

Enkeri Vesterinen, Ruth Rönngård och Hellny 
Håkans hängde med på alla övningarna.

Margaret Sommar, Salme Makkonen och Laila 
Karhu sträcker på benen.

Information om samtliga nybyggnadsprojekt i Gårdsten hittar du på:  

https://www.gardstensbostader.se/leva-i-gardsten/nya-bostader-pa-gang/  
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Nymålat i  
parkeringshuset
Trapphuset i parkeringshuset 
G4 på Lindgården har fått sig en 
uppfräschning.
- Vi målade invändigt för några år sedan 
och nu tar vi även tag i trapphuset så att 
allt är fräscht och fint, säger huschefen 
Zarif Ljubijankic.
P-huset har totalt 380 platser för 
Gårdstensbostäders hyresgäster som 
bor i området.
- Behöver någon en extra p-plats så går 
det bra att kontakta mig, säger Zarif.
När ni läser detta är målningsarbetena 
avslutade. 

Viktor Ansari från Sandå Måleri hade ungefär 
en veckas jobb med målningen av trapphuset.

Gårdstens centrum 
Arbetet fortsätter i Gårdstens centrum med byggnation av brf Utsikten 
samt hyresrätter kring Gårdstensvägen.

Vad händer just nu?
• Under juni öppnades tillfälligt gamla hållplatsen för Gårdstens centrum på 

Muskotgatan och gående hänvisas via Muskotgatan och Salviagatan.
• Entrén mot busshållplatsen är fortsatt stängd och öppnas igen när nya 

lokaler och brf Utsikten är på plats hösten 2021. 
• Besökare till Gårdstens centrum hänvisas till entréerna på innergatan mitt 

emot Gårdstenshuset, Muskotgatan 10.
• Samtliga parkeringsplatser framför centrum är borttagna alla med bil 

hänvisas till besöksgaraget under centrum. 
• Sprängningsarbeten pågår till och från kring Gårdstens centrum, se separat 

anslag och flaggvakter.
• I mitten av augusti öppnas hållplatsen på Gårdstensvägen igen.
• Följ anvisningar och hänvisningsskyltar. 

Nymålade tak på  
Salviagatan
Höghuset på Salviagatan 19-31 och 
låghuset på 20-26 har fått ny färg på 
taken. Under en dryg månad jobbade 
Sandå Måleri med att måla taken på 
de två husen. Det gick åt en hel del 
färg. Närmare bestämt 110 burkar som 
vägde 20 kilo styck. På bilden har Björn 
Johansson fullt jobb med att blanda färg 
som sedan pumpas upp till målarna på 
taken.

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.

Lokaler att hyra
Just nu har vi mindre lager-
lokaler i Gårdsten att hyra för dig 
som hyresgäst. Ytan är mellan 
9 och 35 kvm. Kontakta Sarah 
på Gårdstensbostäder om du är 
intresserad. 031-332 60 12.

Intresserad av att 
köpa bostadsrätt på  
Saffransgatan?
Gå in på www.eganhemsbolaget.
se och anmäl ditt intresse för BRF 
Saffransbyn hos Egnahemsbolaget.

Just nu är det stor 
byggnation i hela 
Gårdsten.  
Juni 2020.

Mer information om Gårdstens nybygg-
nation kan du läsa i augusti månads 
Gårdstensblad.
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Odling och gemenskap på Muskotgatan

Barbro Ziegler, Carina Vestlund, Dali Vuleta och Bojana Maric Dzafic har mycket att diskutera.

Det växer för fullt i pallkragarnaInnan säsongen börjar ser Gårdstensbostäder till att varje odlare får en säck jord.

Smultron blommar vid sidan av 
persilja, gräslök, dill, rabarber och 
mycket annat som de boende odlar 
i pallkragarna på Muskotgatan.

- GENOM ODLINGARNA har vi hittat ett natur-
ligt sätt att umgås eftersom man har 
samma intresse. Och det är spännande 
med människor av olika nationaliteter. 
Man lär sig av varandra, säger Carina 
Vestlund.

Carina och några andra boende är 
på plats vid Muskotgatan 55-67 tillsam-
mans med huschefen Dali Vuleta.

- Odlingarna har funnits under 
några år. Här finns totalt 65 pallkragar 
och vem som helst på Muskotgatan är 
välkommen att anmäla sitt intresse om 
man vill vara med och odla, berättar 
Dali.

Diskussionen om vad som växer bäst 
är i full gång och Dali lovar att dela med 
sig av de jordgubbsplantor som hon 

odlar hemma hos sig och som ger fin 
skörd.

Barbro Ziegler är en erfaren odlare. 
Hon har bland annat persilja, dill, rädi-
sor och ruccolasallad i sin pallkrage.

- Här träffas vi och hjälps åt på olika 
sätt. Vi vattnar åt varandra när det 
behövs, säger Barbro Ziegler.

I kommande nummer av 
Gårdstensbladet blir det fler artiklar om 
de boendes odlingar i området.



Tillsammans bromsar vi smittspridningen

goteborg.se/covid19

Håll avstånd - 
rädda liv
Just ditt beslut att hålla avstånd utomhus, i en park eller på en 
uteservering, kan rädda liv. Vi behöver alla göra det vi kan för att 
fortsätta bromsa smittan, oavsett var vi är, oavsett vad vi firar. 
 
Fyra tips på vad du kan göra för att bromsa smittan och rädda liv: 
▶Håll avstånd både inne och ute. 
▶Umgås i mindre grupper - eller digitalt. 
▶Håll avstånd mellan individer och grupper. 
▶Ut och njut - i din närmiljö. 
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Att tänka på för att minska  
smittspridning av Covid-19

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
• Håll avstånd till andra på bussen, tåget, spårvagnen och andra 

allmänna färdmedel. 
• Undvik att resa i rusningstrafik.
• Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den 

främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
• Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
• Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och 

undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
• Res bara om det är nödvändigt. 
• Håll dig uppdaterad med nya råd och anvisningar från 

Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen, www.1177.se. 

Träffpunkt Angered
I juni kommer du som är 70 år eller 
äldre och bor i Angered att få ett brev 
hemskickat till dig. Det innehåller en 
hälsning och lite förslag på aktiviteter 
från oss på Hälsofrämjande enheten 
i Angereds stadsdelsförvaltning. Håll 
utkik!

***
Träffpunkter i Angered har i sommar sin 
verksamhet utomhus i olika områden 
i stadsdelen. Om du vill ha vårt pro-
gram för juli, augusti och september 
hemskickat till dig, hör av dig till oss på 
031-365 23 73 eller maila till traffpunk-
ter@angered.goteborg.se. 
Till Gårdsten kommer vi dels till 
seniorpromenaden 22 juni samt följande 
aktivitet i juli. Vi ses!
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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

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

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.
OBS! Flyttat till gallerian, tidigare Truth 
Styles lokaler
Skänk barnkläder, mammakläder eller 
barnartiklar.
KONTAKT:

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

Fika för seniorer
Tisdag 28 juli kl. 11.00 utanför 
Fritidsklubben Diamanten i Dalen. 
En gemensam fika utomhus för att 
bryta isoleringen och umgås på säkert 
avstånd. 
Vi (personalen) tar med handsprit för 
säkerhets skull. Efteråt kan du som vill 
spela kubb eller gå på en promenad runt 
dalen.

• Ta med eget fika. 
• Håll avståndet till andra även om vi 

är utomhus.
• Stanna hemma om du är sjuk eller 

har symtom som hosta, snuva, 
halsont eller feber. 

Kontakt: Jenny Perez Grannas, äldre-
konsulent, 070-512 78 36

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
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Utomhusträning  
i sommar!
På grund av Covid-19 har Hälsostugans inomhusaktiviteter ställts in 
tillsvidare och har istället börjat med utomhusträning i Gårdstensdalen. 
Det kommer att hålla på fram till mitten av juli. Välkomna att delta!

Måndag: 
Kl. 11:00 – 11:45 Promenad seniorer 
Kl. 15:30 – 16:15 Funktionell träning. 

Tisdag: 
Kl. 10:30 – 11:30 Förälder- barn träning
Nyhet! *Kl. 17:00 – 18:00 Latinodans 

 (tidigare kallat Zumba)  
 Datum 30/6, 19/8 (vid Minigolfen)

Onsdag: 
Kl. 17:00 – 18:15 Puls & styrka (hela sommaren) . 

Torsdag: 
Kl. 11:00 – 11:45 Cirkelpass på 
 utegymmet.
Kl. 15:30 – 16:30 Promenad seniorer 

Fredagar:

Nyhet!  *Kl. 11:00-12:00 Yoga och avslappning.  
 Datum: 26/6, 3/7, 10/7, 14/8

Vecka 29–31 är det uppehåll på Hälsostugans aktiviteter  
förutom onsdagspasset: Puls & styrka. 

Kontakt: Johanna Froode, Gårdstensbostäder 0707–49 64 62

• 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 5 minuter innan passet  

börjar vid utegymmet i 

Gårdstensdalen (ej för Latinodans)
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Sommaraktiviteter i Gårdsten juni-augusti 
v. 26 (22-26 juni)

Sommarfotboll med GAIS för barn 6–12 år.  
Måndag- fredag kl. 10-14 i Gårdstensdalen med samling  
vid Fritidsklubben Diamanten. 

Minigolfen i Gårdstendalen är öppet kl. 12-16 på vardagar

Fritidsklubben Diamanten för barn 10–12 år. 
Öppen måndag – fredag kl. 12-16 hela sommaren. Kontakt: 
031–330 77 02

v.27 (29 juni-3 juli)

Hopp & springskola för barn 8–12 år i Gårdstensdalen 
Måndag – torsdag Kl. 13-14:30 

Kulturskolan håller aktiviteter i Gårdstensdalen 6–12 år 
Måndag – tisdag kl. 14-17

Minigolfen i Gårdstendalen är öppet kl. 12-16 på vardagar

Fritidsklubben Diamanten för barn 10–12 år.  
Öppen måndag – fredag kl. 12-16 hela sommaren.  
Kontakt: 031–330 77 02

v.28 (6-10 juli)

Hopp & springskola för barn 8–12 år i Gårdstensdalen 
Måndag – torsdag Kl. 13-14:30 

Minigolfen i Gårdstendalen är öppet kl. 12-16 på vardagar

Fritidsklubben Diamanten för barn 10–12 år. 
Öppen måndag – fredag kl. 12-16 hela sommaren.  
Kontakt: 031–330 77 02

v. 29 (13-17 juli)

Pop-up Games, för alla åldrar i Gårdstensdalen 
Måndag – fredag kl.14–19 

Minigolfen i Gårdstendalen är öppet kl. 12-16 på vardagar

Fritidsklubben Diamanten för barn 10-12 år. 
Öppen måndag – fredag kl. 12-16 hela sommaren.  
Kontakt: 031–330 77 02

v. 30 (20-24 juli)

Minigolfen i Gårdstendalen är öppet kl. 12-16 på vardagar

Fritidsklubben Diamanten för barn 10–12 år. 
Öppen måndag – fredag kl. 12-16 hela sommaren.  
Kontakt: 031–330 77 02

v. 31 (27-31 juli)

Cykelskola för vuxna (v.31–33).  
Anmäl intresse till Fabienne: 0761–42 00 15

Fika för seniorer vid Fritidsklubben Diamanten 11.00 
Hälsofrämjandeenheten, SDF Angered

Minigolfen i Gårdstendalen är öppet kl. 12-16 på vardagar 

Fritidsklubben Diamanten för barn 10–12 år.  
Öppen måndag – fredag kl. 12-16 hela sommaren.  
Kontakt: 031–330 77 02

v. 32 (3-7 augusti)

Pop-up Games, för alla åldrar i Gårdstendalen  
Måndag – fredag kl.14-19

Minigolfen i Gårdstendalen är öppet kl. 12-16 på vardagar

Fritidsklubben Diamanten för barn 10–12 år.  
Öppen måndag – fredag kl. 12-16 hela sommaren.  
Kontakt: 031–330 77 02

v.33 (10-14 augusti)

Seglarskola fortsättningskurs 
Måndag – fredag kl. 8-17 i Långedrag med GKSS.

Minigolfen i Gårdstendalen är öppet kl. 12-16 på vardagar 

Fritidsklubben Diamanten för barn 10–12 år.  
Öppen måndag – fredag kl. 12-16 hela sommaren.  
Kontakt: 031–330 77 02

FOTBOLLSPARTNERS, GAIS I GÅRDSTEN 2020:1. Botrygg AB
2. Peab byggservice3. Robert Dickson stiftelsen4. H-Fönstret i Lysekil AB5. Hyresgästföreningen Norra Gårdsten 

Tack till alla som bidrager till fotbollen.Om du vill bli fotbollspartner kontaktar du Salma Nazzal på Gårdstensbostäder 031-332 60 07.
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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 medde-
lande 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


