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Samhall tar över hela Gårdsten…
Här är gänget från Samhall som 
ska se till att det är städat och 
fint i alla trapphus, gemensamma 
utrymmen och i centrum.

SAMHALL HAR SEDAN 2018 haft hand om 
städentreprenaden i norra Gårdsten. 
Den 1 april tog man över motsvarande 
uppdrag i hela området efter att ha 
vunnit Gårdstensbostäders upphandling. 
Totalt handlar det om 25-30 personer 
som ska jobba med detta.
– Det har fungerat bra här i norra 
Gårdsten och jag tycker det är bra för 
alla parter att Samhall får uppdraget, 
säger huschef Christer Sjödin.

Samhalls huvuduppgift är att skapa 
utvecklande jobb åt personer med funk-
tionsnedsättning. Det ska vara riktiga 
jobb som skapas på marknadsmässiga 
villkor i konkurrens med andra.
– Fantastiskt att vi fått förtroendet i hela 
Gårdsten och samtidigt en utmaning för 
oss. Här får fler människor möjligheter 
att utvecklas, säger Samhalls områdes-
chef Björn Ahlman.
När Gårdstensbostäder genomför denna 
typ av upphandlingar är det ett ”skall-
krav” att entreprenörerna ska anställa 
Gårdstensbor.
– Just nu har vi sex personer som bor i 
Gårdsten, men det kommer att bli fler, 

säger Björn Ahlman.
Något som välkomnas av 
Gårdstensbostäders projektledare 
Salma Nazzal.
– Det är många boende i Gårdsten som 
varit hos entreprenörer på tillfälliga 
uppdrag. Ofta har man sedan kunnat gå 
vidare till andra företag eller stannat 
kvar här. Det fungerar jättebra, säger 
Salma Nazzal. 

INGEN VÅGADE BYGGA I 
GÅRDSTEN

Egnahemsbolaget såg det som en morot 
och gick in och tog täten // s.3

TRÄNA UTOMHUS MED  
HÄLSOSTUGAN!

Se hela utbudet och få träningstips i 
utegymmet // s.4-5

VÅGA BRY DIG.
Att ringa på kan räcka för att  
stoppa våld. Att visa omtanke  

kan rädda liv// s.6

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

Samhalls områdeschef Björn Ahlman med en del av gänget som städar i trapphus och andra utrymmen inom Gårdstensbostäder.
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Gårdstensbostäder satsar på 
sysselsättning och aktiviteter
När Göteborgs Stad ber om hjälp 
så ställer Gårdstensbostäder upp 
med fler sommarjobb än vanligt. 
Plus andra möjligheter till syssel-
sättning för boende samt en rad 
fritidsaktiviteter.

I DESSA CORONA-TIDER har Göteborgs Stad 
inte möjlighet att erbjuda feriearbeten 
till lika många ungdomar som vanligt. 
En stor anledning är att ungdomar 
under 18 år inte får jobba inom vård och 
omsorg.

Hos Gårdstensbostäder har Salma 
Nazzal och Louise Staffas arbetat 
mycket med att få fram så många som-
marjobb som möjligt. Salma även kallad 
”Gårdstens mamma” är en känd person 
i Gårdsten medan Louise är ganska ny i 
bolaget.

– Jag började den 1 mars och ska 
arbeta med sociala frågor. Främst med 
fokus på sysselsättning och arbets-
marknad. Jag tycker att det är en väldigt 
familjär arbetsplats och ett trevligt 
område där människor hejar på varan-
dra, säger Louise.

150 sommarjobb
Det är gymnasieelever i årskurs ett 
och grundskoleelever i nian som fått 
sommarjobb hos Gårdstensbostäder 
genom att söka via kommunen. Till detta 
kommer ett antal ledare som rekryteras 
via Gårdstensbostäder.

En del av ledarna är före detta 
sommarjobbare medan andra är nya. 
På så sätt kan man lära av varandra. 
Sommarjobbarnas uppgifter är bland 

annat att rensa ogräs, uppfräschning 
av staket, enklare målningsarbeten, 
röjning i Dalen och uppfräschning av 
minigolfbanan.

– Arbetena kommer i ännu större 
utsträckning än tidigare att ske utomhus 
med tanke på risken för smittspridning 
av corona, säger Louise Staffas.

Totalt är det nästan 150 ungdo-
mar som i år får sommarjobb hos 
Gårdstensbostäder De arbetar i peri-
oder om tre veckor under juni, juli och 
augusti.

Andra sysselsättningar
Gårdstensbostäder erbjuder också 
andra typer av jobb.

– Vi försöker hela tiden att hitta 
sysselsättning för våra hyresgäster. Det 
gäller både ungdomar och vuxna. För 
många handlar det om att hitta en väg ut 
i arbetslivet, säger Salma Nazzal.

Gårdstensbladet har tidigare berät-
tat om ett projekt för ungdomar med 
särskilda behov. De introduceras i 
målaryrket. Detta projekt har förlängts.

Arbetslösa hyresgäster, både 
ungdomar och vuxna, får vid vissa 
tillfällen möjlighet att jobba hos 
Gårdstensbostäder. Det kan till exempel 
handla om att tömma soprum eller 
andra tillfälliga sysslor.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen 
har Gårdstensbostäder ett annat projekt 
där man anställer några personer med 
avsikten att de sedan ska gå vidare till 
andra bolag eller till entreprenörer i 
Gårdsten. Det är en möjlighet för dessa 
personer att skaffa sig referenser för att 
komma vidare i arbetslivet.

Många skolungdomar vill ha helgar-
beten. Gårdstensbostäder anlitar därför 
skolungdomar för att bland annat dela 
ut Gårdstensbladet och annan skriftlig 
information, städa i området och andra 
helgarbeten.

Många aktiviteter
I sommar kommer behovet av aktivi-
teter för barn, ungdomar och vuxna 
att vara extra stort eftersom man inte 
har möjlighet att resa på samma sätt 
som tidigare. Många familjer blir kvar i 
Gårdsten.

Seglarskolan, som riktar sig till 
barn och ungdomar i åldrarna 7-18 
år, arrangeras för 15:e året i rad. Det 
blir två nybörjarkurser i slutet av juni 
samt fortsättningskurs och seglarläger 
senare under sommaren. Sammanlagt 
ett 30-tal deltagare.

GAIS har fotbollsträning i Gårdstens-
dalen på tisdagar och torsdagar. Den 
22-26 juni kommer det dessutom att 
arrangeras sommarfotboll.

Under många år har Gårdstens-
bostäder arrangerat pianokurser för 
barn på lördagar och söndagar. Dessa 
kurser, som pågår till och med juni 
månad, är mycket populära. Ett drygt 
15-tal barn deltar.
Gårdstensbladet önskar alla en  
Trevlig Sommar! 

Louise Staffas arbetar med sociala frågor.Salma Nazzal brinner för att skapa sysselsättning åt de boende.
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Ingen vågade bygga i Gårdsten 
- då gick Egnahemsbolaget in
Inget byggbolag vågade satsa på 
bostadsprojekt i Gårdsten. Då 
gick Egnahemsbolaget* in och 
tog täten. Idag är det kö för att få 
bygga.

– DET ÄR VÅR UPPGIFT ATT VARA FÖRST. En 
motor som visar att det går och få andra 
att följa efter, säger Egnahemsbolagets 
vd Mikael Dolietis.

Om vi backar till början av 2000-talet 
så rådde det total stiltje i Gårdsten när 
det gällde bostadsbyggande. Då fick 
Egnahemsbolaget en förfrågan om man 
ville vara med och utveckla området. 
Det behövdes bostadsrätter för att få ett 
blandat bestånd i Gårdsten.

– Tiderna var tuffa och det var ett 
risktagande från vår sida, men vi gjorde 
det, säger Mikael Dolietis.

De två första projekten var Salvia-
terrassen och Salviadalen. Sedan följde 
ett uppehåll innan man tog ny sats och 
byggde Kryddhyllan 1 och Kryddhyllan 2.

För närvarande har Egnahemsbolaget 
två projekt på gång i norra Gårdsten. 
Det ena är brf Saffransbyn som är under 

byggnation. Det blir 38 radhus med 
bostadsrätt där alla har privat uteplats. 
Inflyttning i slutet av 2020.

Brf Krokus är ett flerfamiljshus med 
34 bostadsrättslägenheter. Alla lägen-
heter har balkong eller uteplats. Där 
väntar man på att få bygglov. Beräknad 
inflyttning under senare hälften av 2021.

Privata efterföljare
Därmed är Egnahemsbolaget den 
flitigaste byggaren i Gårdsten.

– Vi jobbar tätt ihop med Michael 
Pirosanto som är den verkliga eldsjälen 
när det gäller att utveckla Gårdsten. 
Men vi ser oss som en bidragande orsak 
till områdets fina utveckling, förklarar 
Mikael Dolietis.

Idag är det tiotal företag som bygger 
eller kommer att bygga bostäder i 
Gårdsten.

– När vi går in först och visar vägen, 
det gäller både i Gårdsten och andra 
stadsdelar, är målet att få med oss 
privata aktörer, konstaterar Mikael 
Dolietis.

Det har uppenbarligen lyckats i 
Gårdsten. 

Mikael Dolietis har varit vd för 
Egnahemsbolaget i fyra år men i sommar byter 
han till Alingsåshem.

Intresserad av att köpa?
Gå in på www.eganhemsbolaget.se 
och anmäl ditt intresse för bostads-
rätt hos Egnahemsbolaget.

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.

• Res bara om det är nödvändigt. 

• Håll avstånd till andra på idrottsplat-
ser, badhus och gym och undvik att 
byta om i allmänna omklädningsrum.

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

* Ingår i Framtidskoncernen, en del av Göteborgs stad.
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Träna utomhus med Hälsostugan!
På grund av Covid-19 har Hälsostugans 
inomhusaktiviteter ställts in tillsvidare. 
Hälsostugan har istället börjat med 
utomhusträning i Gårdstensdalen för att 
göra det möjligt för Gårdstensborna att 
fortsätta delta i organiserad träning. Det 
kommer att hålla på fram till mitten av 
juli. Välkomna att delta!

Utomhusträning i dalen
Vi samlling 5 minuter innan passet star-
tar vid utegymmet som ligger bredvid 
tennisplanen nedanför Römosseskolan. 
Ta med egen träningsmatta, filt eller 
handduk (ej vid promenad). 

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

Tisdag	
Förälder- barn träning med Gårdstens 
öppna förskola  10:30 – 11:30

Onsdag
Puls & styrka  17:00 – 18:00 

Torsdag
Cirkelpass på utegymmet  11:00 -11:45
Promenad för senoiorer 15:30 -16:15

Alla aktiviteter arrangeras 
utifrån rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten:  

• Stanna hemma om du är sjuk eller 
har symtom: snuva, hosta, halsont 
eller feber 

• Hosta/nys i armvecket 

• Håll avstånd till varandra

• Ta med egen handduk, filt eller 
träningsmatta till varje aktivitet. 

Schemat kommer att uppdateras 
under sommaren. Håll utkik på 
Gårdstensbostäders Facebook och 
hemsida. 

Kontakt Hälsostugan: 
Johanna Froode, Gårdstensbostäder 
0707–496462  

Träningstips på utegymmet
Gör varje övning 10 gånger eller i 30 sekunder. Upprepa övningarna tre varv.

AxelpressRepkastDips

RygglyftKnäböjBänkpress
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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 & springskola 
Måndag - fredag under vecka 27 & 28 för 
barn 8–12 år.
Återkommer	med	tid	och	plats

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

Cykelskolan i Gårdsten
Under juni arrangeras cykelkurser 
för vuxna nybörjare i Gårdsten. 
Cykelkursen ingår i projektet - Hela 
Gårdsten cyklar, ett samarbets-
projekt med SDF Angered, Västra 
Götalandsregionen, Cykelfrämjandet 
och Göteborgsgirot. 

För frågor och intresseanmälan  
kontakta Fabienne: 0761–42 00 15

Hälsostugans tipsar

• Gilla Gårdstensbostäder på Facebook för att få inspirationsfilmer för träning 
som går att göra hemma och utomhus

• Rör på dig minst 30 minuter varje dag exempelvis gå en promenad

• Motionera gärna med en 
kompis, men håll distansen

• Planera in kortare rörelse-
pauser, gärna varje 45 minut

• Träna på nya utegymmet 
i Gårdstensdalen, se 
träningstips 

Anmäl dig till Seglarskola
I samarbete mellan GKSS, Rotary 
Långedrag och Gårdstensbostäder kom-
mer även i år seglarskolan i Långedrag 
att genomföras.

Kurser	 Period	 Ålder
Nybörjarkurs 1 14 juni -18 juni 8 -13 år
Nybörjarkurs 2 22 juni -26 juni 8 -13 år

Du måste kunna simma 200 meter.
Kursen är avgiftsfri men anmälan är 
bindande. Vid anmälan får du mer 
information om tider och vad som gäller.
Anmälan:
Ring och anmäl ditt barn till Salma 
Nazzal på telefon 031-332 60 07 eller via 
mail: salma.nazzal@gardstensbostader.se

Sommarfotboll i Gårdsten
Alla barn som är mellan 6 och 12 år är 
välkomna att anmäla sig till sommarfot-
boll i Gårdsten med GAIS.
 
Datum: 22 juni - 26 juni
Anmälningsavgift: 50 kr/barn 
(T-shirt ingår)
 
Tid: Måndag den 22/6 samling kl. 10.00 
vid Fritidsklubben Diamanten i Dalen. 
Dagen avslutas kl. 14.00
Tisdag - fredag kl. 11.00-14.00. Lunch:  
kl. 12.00-12.30.
 
Hämta intresseanmälan hos 
Gårdstensbostäder på Kastanjgården 
3, finns vid vår brevlåda utanför 
receptionen eller ladda ner den på 
Gårdstensbostäders hemsida: www.
gardstensbostader.se
Har du frågor kontakta:
Salma: 031-332 60 07 eller Louise: 
0735-91 04 96.

Hopp & spring
Hopp & spring träning
Rörelse och lek utomhus för barn 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!

Cykelskolan i Gårdsten
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Våga bry dig
Att ringa på kan räcka för att 
stoppa våld. Att visa omtanke kan 
rädda liv.

VI PÅ GÅRDSTENSBOSTÄDER har samlats 
tillsammans med våra systerbolag 
kring budskapet Våga bry dig. Med det 
önskar vi att både du som granne och 
vi på Gårdstensbostäder visar omtanke 
och vågar agera om man är orolig för 
att någon far illa. Det kan vara oro för 
våld inom en familj, men det kan också 
handla om att uppmärksamma en äldre 
granne som verkar må dåligt eller någon 
som är ensam.

Är du orolig för att din granne far illa? 
Då önskar vi att du gör så här:
1. Är det en akut eller hotfull situation, 

ring alltid polis/ambulans på 112.
2. Ring på hos din granne och fråga 

hur det står till. Om det behövs, ta 
hjälp av andra grannar.

3. Behöver du hjälp kväll eller natt, 
ringer du Trygghetsgruppen 
031-330 33 12 nattetid ring Jouren 
telefon 031-331 07 39.

4. Om du känner oro för barn i huset, 
ring Socialtjänsten på  
031-365 00 00.

Att ringa på kan räcka för att stoppa våld.
Att visa omtanke kan rädda liv.
Vi på Gårdstensbostäder tror på civil-
kurage för ökad trygghet och trivsel. 
Det handlar om att gå från misstanke 
till omtanke och att vi vågar bry oss om 
varandra. Om vi vet hur vi kan agera när 
vi känner oro för att någon granne far 
illa, har vi också möjlighet att bidra till 
att förhindra våld i nära relationer. 

Vi står bakom arbetet
I arbetet med Våga bry dig samarbetar vi 
inom Gårdstensbostäder med våra sys-
terföretag, Poseidon, Familjebostäder, 
Bostadsbolaget, och Störningsjouren 
samt Huskurage, Polisen, 
Hyresgästföreningen, Kvinnofridslinjen 
och Göteborgs Stad.

Civilkurage för att förhindra våld i våra hus
Konceptet Våga bry dig är baserat 
på ett koncept kring civilkurage från 
Örebrobostäder och arbetet som den 

ideella föreningen Huskurage driver. 
Huskurage mål är att förhindra våld i 
nära relationer genom att ge grannar 
verktyg för att kunna agera. Att visa 
omtanke kan rädda liv. Om våld eller 
bråk pågår kan det räcka med att ringa 
på och sedan gå tillbaka till sin lägenhet.

Är du eller någon du känner utsatt för hot 
och våld?
Är det akut och fara för livet, ring 112. 
Är du eller någon du känner utsatt 
för hot och våld kan du ringa 
Kvinnofridslinjen på telefon 020-505050, 
www.kvinnofridslinjen.se. De svarar på 
telefonen dygnet runt och hjälper dig 
med tips och råd vidare, även män är 
välkomna att ringa.  

Andra	viktiga	telefonnummer:

Akut polis/ambulans, Emergency 112

Polisen 114 14

Kriscentrum för kvinnor, barn och unga 031-367 93 80, dygnet runt, året runt

kriscentrum.for.kvinnor@socialresurs.goteborg.se

Kriscentrum för män 031-367 93 90

kriscentrum.for.man@socialresurs.goteborg.se

Socialtjänst, Göteborgs stads växel: 031-365 00 00, vardagar 8.00-16.30

Socialjouren i Göteborg 031-367 90 00

Adress: Stora Badhusgatan 14, kvällar, nätter och helger

Om du misstänker våld hos grannen ring Trygghetsgruppen söndag-torsdag 
15.30-23.00, fredag 12.30-00.30, lördag 15.30-00.30. Nattetid ring Jouren, 
telefon 031-331 07 39.

Och så kan du självklart ringa oss på Gårdstensbostäder så hjälper vi dig 
vidare!
Växeln 031-332 60 00 eller mejla oss på gbg@gardstensbostader.se. 
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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.
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  

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

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.

Byggnation Gårdstens 
centrum
Arbetet fortsätter i Gårdstens centrum 
med byggnation av brf Utsikten samt 
övrig nybyggnation kring Gårdtensvägen.

Vad händer just nu?
• Entrén mot busshållplatsen hålles 

stängd. Öppnas igen när nya lokaler 
och brf Utsikten är på plats, prelimi-
närt hösten 2021.

• Samtliga parkeringsplatser är 
borttagna framför centrum. Alla 
bilar hänvisas till kundgaraget under 
centrum.

• Gående till och från bussen hän-
visas tillfälligt via Salviagatan, se 
skyltning.

• Fredag den 29/5 öppnas tillfälligt det 
gamla hållplatsläget på Muskotgatan 
och Gårdstensvägen stängs av. 
Gående till och från bussen hänvisas 
då via Muskotgatan med ny skyltning.

• Sprängningsarbeten kommer påbör-
jas i början av juni, se separat anslag 
och flaggvakter.

• I början av juli kommer hållplatsen  
på Gårdstensvägen öppnas igen 
samt att serpentinvägen till 
Malörtsgatan öppnas.

Viktigt	– Följ anvisningar och 
hänvisningsskyltar.

Lokaler att hyra
Just nu har vi mindre lagerlokaler 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.
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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


