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Gårdstens centrum 
nytt om bygget
Arbetet fortsätter i Gårdstens 
centrum med att byggnation av 
brf Utsikten och få fler lokaler till 
centrum.

DEN 6 APRIL blev det stora förändringar 
kring Gårdstens Centrum. Serneke som 
både håller på med ledningsarbeten 
och etablerar sig för byggnationen av 
brf Utsikten är i full gång med åtgärder. 
Entrén mot busshållplatsen stängdes 
tills vidare och samtliga besöksparke-
ringar framför centrum är nu borttagna.

– Arbetet med nybyggnation fort-
sätter trots att världen är lite upp och 
ned för tillfället, säger kommunika-
tionsansvarig på Gårdstensbostäder, 
Anki Caspersson. Under en period 
nu hänvisas alla via Salviagatan när 
man går till och från bussen och ska 
besöka Gårdstens centrum. Entréerna 
till centrum är som vanligt öppna från 
innergatan och Gårdstenshuset. Alla 
centrumbesökare med bil måste par-
kera i vårt besöksgarage där det finns 
gott om plats. Innan semestern kommer 
det bli en mer permanent lösning där 

gångvägen istället blir via Muskotgatan 
till och från bussen.

– Vi försöker skylta upp så gott det 
går kring centrum för att våra hyres-
gäster och kunderna ska hitta rätt. Alla 
butiker i centrum är öppna så klart 
men tänk på avståndet när du går och 
handlar med tanke på smittspridning av 
covid-19. Och håll utkik efter erbjudan-
den från butikerna, avslutar Anki.

Vad händer just nu?
• Entrén mot busshållplatsen stäng-

des den 6 april. Öppnas igen när 
nya lokaler och brf Utsikten är rest, 
preliminärt hösten 2021. Gående 
och resande till och från bussen 
hänvisas på tillfällig gångväg via 
Salviagatan. 

• Samtliga parkeringsplatser framför 
centrum är borttagna alla med bil 
hänvisas till besöksgaraget under 
centrum. 

• Sprängningsarbeten pågår fram till 
30/4, se separat anslag och flagg-
vakter.

ARBETE MOT OLOVLIG  
UTHYRNING I ANDRA HAND

Gårdstensbostäder fortsätter  
satsningen mot olovlig uthyrning  // s.4

SÅ GICK DET TILL NÄR FARIBA  
BLEV YNGSTA HUSCHEFEN
Fariba, 23 år, nybliven huschef. Läs 

hennes historia hur det gick till  // s.3

TRÄNA UTE MED GAIS ELLER  
HOPP OCH SPRING.

All info kring tider, plats och  
kontaktinformation  // s.4

Information om samtliga nybyggnads-
projekt i Gårdsten hittar du på: 
www.gardstensbostader.se/
leva-i-gardsten/nya-bostader-pa-gang/ 
www.facebook.com/gardstensbostader

Köp lägenhet i Brf 
Utsikten
Det finns ett fåtal lägenheter kvar att 
köpa. Gå in och se vad som finns ledigt 
på www.sernekebostad.se sök på 
”Utsikten” eller via Fastighetsbyrån 
www.fastighetsbyran.se.

>> Se Gårdstensbostäders 
information om Covid-19 och vad 
som gäller inom förvaltningen på 
sid 2-3.
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Att tänka på vad gäller covid-19 och pågående 
coronapandemi
Risken för spridning av coronavi-
ruset bedöms som mycket hög i 
Sverige. Därför är det viktigt att vi 

alla bidrar till att minska risken för 
spridning.

Ta hand om er!

•  Stanna hemma om du är sjuk och 
undvik sociala kontakter

•  Om du är över 70 år - undvik sociala 
kontakter

•  Tvätta dina händer noga och ofta, 
minst 20/ggr per dag

•  Nys och hosta i ditt armveck, inte 
rakt ut eller i handen

•  Håll avstånd ute i samhället (ex.
caféer, butiker, kollektivtrafik, etc)

•  Avstå från större sociala samman-
hang där smittan kan spridas 

•  Besöksförbud tills vidare på stadens 
äldreboenden

•  Avstå från onödiga resor

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

Så hanterar vi Coronapandemin just nu
Många är oroliga för vad som 
händer just nu.

DU ÄR KANSKE OROLIG FÖR din egen hälsa 
eller för dina nära och kära. Alla bolag 
som ingår i Framtidenkoncernen, där 
Gårdstensbostäder ingår, arbetar 
intensivt med att bidra till att minska 
smittspridning av coronaviruset Covid-
19. Samtidigt arbetar alla för att verk-
samheten ska fortgå så normalt som 
möjligt. Att vi ger bra service till våra 
hyresgäster och att vi tar hand om våra 
hus som vi brukar. 

Vi följer noga utvecklingen och 
anpassar oss hela tiden till myndighe-
ternas råd och riktlinjer. För att klara 
det har vi under den senaste tiden infört 
några tillfälliga förändringar av våra 
rutiner.
• – Vi kontaktar alltid våra hyresgäster 

inför inbokat hembesök. Vi kollar om 
alla är friska och om någon i hus-
hållet är 70 år och därutöver eller i 
riskgruppen. Om så skulle vara fallet 
bokar vi om besöket.

• – Vi säkerställer att det är tryggt att 
komma till våra lokaler. Att det går 
att hålla ett säkerhetsavstånd på två 
meter mellan närvarande personer. 
Vi har nu infört tidsbokning på våra 
båda kontor.

• – Vi har infört en tillfällig ny rutin för 
obetalda hyror. Istället för att skicka 
ärendet direkt till Inkasso, skickar 
vi en avgiftsfri påminnelse efter tio 
dagar, med uppmaning om att kon-
takta oss så fort det går för en dialog 
om din ekonomiska situation.

• – Vi informerar om allt vi gör, 
sätter upp trapphusinformation 
om allt som är viktigt, publice-
rar filmer och annat material 
på vår hemsida och sociala 
medier. Och framförallt är våra 
medarbetare lyhörda för att 
prata med er hyresgäster.

Detta är några exempel på föränd-
ringar. Vad som kommer att hända 
den närmaste tiden är det ingen som 
vet, men vi är följsamma och anpassar 

verksamheten så att arbetet utförs 
tryggt både för våra medarbetare och 
för våra hyresgäster. Detta kan komma 
att innebära ytterligare förändringar, så 
det är viktigt att du håller dig uppdate-
rad genom att läsa om allt i våra olika 
kanaler. 
Hälsningar Gårdstensbostäder 
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Åtgärder inom Gårdstensbostäder
med anledning av rådande pandemi
Inga besök på våra kontor fr.o.m den  
3 april
Gäller Kastanjgården 3 & Muskotgatan 16.

För att minska risken för smittspridning 
har vi från och med den 3 april stängt 
Gårdstensbostäders båda kontor för besök. 
Om du behöver träffa oss, ring och boka tid 
direkt till din huschef. Eller ring vår växel 
031-332 60 00 så hjälper vi er tillrätta.

Utökade telefontider
Huscheferna har telefontid på följande 
tider:

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 
Onsdagar även kl. 16.00-18.30 
Fredagar kl. 10.00-12.30

Telefonnummer till huscheferna – se 
baksidan av Gårdstensbladet.

Tänk på att du ska vara frisk om du 
besöker oss eller tar emot besök. Vi gör 
inga besök (förutom akuta åtgärder) hos 
personer som är över 70 år eller tillhör 
andra riskgrupper.

Det går som vanligt att kontakta oss 
genom vår hemsida på Mina sidor för en 
serviceanmälan www.gardstensbostader.
se/login. 

Betalning av hyra i en tid med Covid-19 
Det kommer en del frågor till oss om vad 
som gäller om man, som en konsekvens 
av Covid-19, har svårt att betala sin hyra.

Vi försöker på många olika sätt stötta 
våra hyresgäster just nu. Bland annat har vi 
sett över våra rutiner för hyresbetalningar 
och följande gäller:

•  Det är, precis som vanligt, viktigt att 
betala hyran i tid om du kan. Att inte 
betala hyran kan leda till betalnings-
anmärkning och hyresskuld.

•  Är du orolig eller vet att du inte kan 
betala hyran i tid? Hör av dig till oss 
så snabbt som möjligt istället för att 
bara låta bli att betala. Tillsammans 
försöker vi hitta en lösning utifrån 
dina förutsättningar.

•  Om du inte betalar din hyra i tid 
kommer du att få en betalnings- 
påminnelse efter ca 10 dagar. 
Detta gör vi istället för att som 
tidigare skicka ett inkassokrav 
direkt. Vi tar inte ut någon avgift för 
betalningspåminnelsen.

•  Om du inte har hört av dig eller beta-
lat efter påminnelse kommer du att 
få ett inkassokrav efter ytterligare ca 
10 dagar.

Restriktioner vid hembesök
För att minska smittspridningen av 
covid-19 har vi infört restriktioner 
för besök till hyresgäster som tillhör 
åldersgruppen 70+ samt riskgrupperna; 
personer med underliggande sjukdomar.

Detta innebär att vi från och med den 23 
mars och tills vidare inte gör några plane-
rade hembesök till dessa hyresgäster. Det 
handlar om planerade åtgärder som ska 

utföras av Gårdstensbostäder. Vi kommer 
från och med detta datum alltid höra av oss 
för att boka av det inplanerade hembesöket 
och boka en ny tid.

Vi kommer även kontakta dig som inte 
är 70+ eller ingår i en riskgrupp inför ett 
planerat hembesök. Då informerar vi 
om vikten av att alla i hushållet är friska 
inför ett besök. På samma sätt kommer 
våra medarbetare att säkerställa att 
de är friska samt sköter sin handhy-
gien enligt rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten.

Frågor och Svar
Vi förstår om våra hyresgäster har 
många frågor gällande coronaviruset. 
Vi vidtar olika försiktighetsåtgärder 
och följer fortlöpande utvecklingen 
och rekommendationer från myndig-
heter. Det är viktigt att vi alla bidrar 
till att minska risken för spridning. 
Nedan har vi samlat några exempel 
på frågor och svar som kan dyka upp.

Hur kan jag veta att de som kommer 
hem till min lägenhet i något ärende 
är frisk och inte smittar mig?
Våra medarbetare ska vara friska 
när de är på jobbet. Om de är sjuka 
stannar de hemma. Om du känner 
dig orolig kan du alltid kontakta 
Gårdstensbostäder och boka om ett 
inplanerat besök.

Jag tillhör en riskgrupp och har 
förstått att man i pågående projekt i 
min fastighet behöver få tillträde. Jag 
vill inte att någon kommer hem till 
mig nu. Hur ska jag göra?
I våra större projekt har vi egen 
personal som finns till hands för 
en mängd olika frågor. Kontakta 
Gårdstensbostäder för att diskutera 
situationen och hitta en lösning.

Om jag som hyresgäst känner mig lite 
sjuk inför ett hembesök, vad ska jag 
göra?
Kontakta Gårdstensbostäder så snart 
du kan och boka om din tid.

Jag har förstått att en person i mitt 
hus är sjuk i Covid-19. Städar ni extra 
i gemensamma utrymmen som 
trapphus och tvättstugor?
Coronaviruset smittar vid närkontakt 
via droppsmitta i samband med hosta 
eller nysning, som når högst 2 meter 
ut från den sjuke. Smittan är inte 
luftburen som till exempel mässling. 
Det finns alltså inte virus kvar i luften 
när en person varit i en trappuppgång 
eller i ett rum. Det sprids inte heller 
med ventilation. Om viruset finns på 
golv eller dylikt spelar ingen roll. 
Viruset svävar inte kvar i luften som 
till exempel vid mässling. Virus kan 
påvisas på en yta upp till 9 dygn, men 
det betyder inte att det kan överföra 
smitta. För det krävs aerosol genom 
hosta eller nysning, alternativt färskt 
sekret.
Svaret på frågan är att vi inte städar 
extra i gemensamma utrymmen.
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Träna fotboll  
med GAIS
Utomhusträningen startade den 14 april 
igen med GAIS. Varje tisdag och torsdag 
träffas barnen i Gårdstensdalen och 
tränar.

Plats: Gårdstensdalen
När: Tisdagar och torsdagar
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

Hopp & spring träning
Rörelse och lek utomhus för barn star-
tade den 22 april vid Långmosseskolan.

Var: På grusplanen vid 
Långmosseskolan!
När: Onsdagar
kl. 14.15-15.00 för barn 8-9 år
kl. 15.00-15.45 för barn 6-7 år
Ingen anmälan krävs!

Kontakt och frågor:
Johanna Froode, Gårdstensbostäder 
0707-49 64 62

Framgångsrikt arbete 
mot olovlig uthyrning i 
andra hand
Gårdstensbostäder fortsätter 
satsningen mot olovlig uthyrning 
i andra hand. Det ger resultat. 
Något som välkomnas av polisen.

– HITTILLS I ÅR HAR VI ÅTERTAGIT elva lägen-
heter och fler är på gång, säger Sara 
Bäckström som är uthyrningsansvarig.

Gårdstensbostäder har sedan hösten 
2017 arbetat systematiskt mot olovlig 
uthyrning av lägenheter i andra hand.

– Det är vi på uthyrningsavdelningen 
som hela tiden arbetar med dessa frå-
gor. Vi gör det i samarbete med övriga 
avdelningar på Gårdstensbostäder, 
förklarar Sara Bäckström.

För hyresgästerna handlar det om 
trygghet och säkerhet – rätten att 
veta vilka man har som grannar. Och 
Gårdstensbostäder måste, som hyres-
värd, känna till vilka personer som bor i 
lägenheterna.

En viktig anledning till satsningen är 
naturligtvis att det råder bostadsbrist. 
De lägenheter som frigörs kan istället 
hyras ut till människor som verkligen 
har behov av att få bostad.

Skärpta regler
I den nya hyreslagen, som trädde i kraft 
den 1 oktober 2019, skärptes reglerna 
och följderna för den som olovligt hyr ut 
sin lägenhet i andra hand. Det finns till 
och med risk att hamna i fängelse.

De nya reglerna gör det enklare än 
tidigare för Gårdstensbostäder att återta 
lägenheter.

– Det krävs inte längre någon varning 
till den som hyr ut olovligt i andra hand. 
Vi kan återta lägenheten omedelbart, 
säger Sara Bäckström. 

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra 
hand måste du alltid ha tillstånd från 
Gårdstensbostäder, annars riskerar 
du att bli av med hyreskontraktet. Och 
det krävs godtagbara skäl för att få 
tillstånd. Studier eller tillfälligt arbete 
på annan ort är exempel på godtagbara 
skäl. Kontakta Gårdstensbostäder i god 
tid innan du planerar att hyra ut i andra 
hand.

Tänk på att det är hyresgästen med 
förstahandskontraktet som har det fulla 
ansvaret för lägenheten. Till exempel 
om något skulle bli skadat eller förstört. 
Det ansvaret kan man aldrig friskriva sig 
ifrån.

Skapar trygghet
Fredrik Lennartsson är tillförordnad 
polisområdeschef Nordost och han 
framhåller vikten av att jobba mot den 
olovliga andrahandsuthyrningen.

— Det är jätteviktigt eftersom ett 
tryggt boende skapar ett tryggt sam-
hälle, säger Fredrik Lennartsson.

Trygghetsmätningar visar att tilliten 
mellan människor är lägre i utsatta 
områden.

– Därför är det särskilt viktigt 
att arbeta för att öka tryggheten i 
dessa områden, förklarar Fredrik 
Lennartsson.

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
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Så gick det till när Fariba blev 
yngsta huschefen
Tänk dig att ha två stora intressen 
i livet och få utlopp för båda i ditt 
arbete.
- Det känns jättebra att komma till 
jobbet, säger Fariba Chandni, 23 år, 
som är nybliven huschef.

DET DÄR MED TVÅ INTRESSEN kräver en 
närmare förklaring.

– Jag har alltid varit intresserad 
av byggnader och arkitektur. Särskilt 
gamla byggnader, både sådana man 
ser här i stan och ute i världen. Därför 
skulle jag gärna vilja göra något där man 
på något sätt får vara med och ta hand 
om byggnader, säger Fariba.

Att ta hand om och hjälpa människor 
är ett annat intresse som präglat 
Faribas liv.

– Därför ville jag till vården och 
bestämde mig för att läsa till sjukskö-
terska. Jag jobbade också som sjukskö-
terska på Sahlgrenska, berättar hon.

Men ibland tar livet en vändning och 
för Faribas del hände det när hon fick se 
de utbildningar som Fastighetsakademin 
erbjuder.

– Jag upptäckte att här finns ju 
möjligheter till jobb där jag kan förena 
båda mina intressen, säger Fariba som 
då avbröt sin utbildning till sjukskö-
terska och började läsa den tvååriga 

utbildningen till fastighetsingenjör på 
Fastighetsakademin.

Praktikant först
Utbildningarna på Fastighetsakademin 
innehåller LIA-perioder (Lärande I 
Arbete) då man får möjlighet att omsätta 
de teoretiska kunskaperna i praktiken. 
Då fick Fariba chansen att jobba på 
Gårdstensbostäder som praktikant hos 
huschefen Christer Sjödin.

Sommaren 2018 var det dags hos 
Gårdstensbostäder igen när Fariba fick 
chansen att arbeta som vikarierande 
huschef. Uppenbarligen skötte hon det 
mycket bra eftersom Gårdstensbostäder 
beslutade att anställa Fariba som 
trainee under 2019.

Under den tiden fick hon prak-
tisera på varje avdelning hos 
Gårdstensbostäder och nu vet ni hur 
det gick sedan. Den 1 februari tillträdde 
Fariba Chandni en tjänst som huschef.  
Hon har hand om hela Peppargatan och 
Kastanjgården.

- Jag njuter av varje dag som jag får 
gå till jobbet, säger Fariba Chandni.

Fariba efterträder Adem Smajic 
som går i pension. Han har arbetat hos 
Gårdstensbostäder i 23 år.

I nästa nummer av Gårdstensbladet 
kommer ni att få läsa en längre artikel 
om Adem. 

VIKTIG INFORMATION!  
Din hyra ska du betala in  
på bankgiro 5430-2781.

Fariba valde att satsa på fastighetsbranschen. Nu är hon huschef hos Gårdstensbostäder.

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  

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.

Samhall - nytt städbolag
Från och med april har Gårdstensbostäder städbolaget Samhall som städar trapp-
hus, tvättstugor mm i hela Gårdsten. Företaget har haft uppdraget i norra Gårdsten 
sedan 2018 och nu har de alltså fått entreprenaden både i västra och östra Gårdsten.  
Vi hälsar Samhall välkommen!
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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  
Hammarkullen  031- 365 29 00 
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




