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Fritidsklubben  
Diamanten 
Kostnadsfri verksamhet för  
mellanstadieelever i  
årskurs 4-6.

Plats: Gårdstensdalen bredvid 
minigolfbanan.

Tid: Vardagar kl. 13:30 – 17:30 
samt under alla skollov. 

Läxhjälp finns i alla ämnen.

Aktiviteter inomhus: pingis, 
biljard, tv-spel, fotbollsspel.

Utomhus: utflykter, fotboll och 
lek.

Har du frågor ringer du  
031-330 77 02 eller 076-282 85 95.

Filmvisning i Diamanten
Fredagar kl.14.30  
i Diamantens lokal

28 maj - Coraline

Pianokurs 
i Musikstudion vid  
Gårdstens centrum

Kursen arrangeras i samarbete med 
ABF och är för ungdomar 7-18 år. 

Pianokurs: Lördagar och söndagar

För anmälan kontakta: Salma Nazzal  
på 031-332 60 07.

Hälsostugan!
Hälsostugans aktiviteter är för närvarande 
inställda. Information om aktivitetsstart 
samt träning- och hälsotips, titta gärna 
in på vår hemsida, Facebook eller vårt 
instagramkonto: @gardstensbostader 
Anmäl dig till online-träning  
med Hälsostugan

Puls & styrka: onsdagar kl. 17:15 – 18:00. Tillsvidare

Bålträning för mage & rygg: torsdagar kl. 11.00 – 11:45. 
Tillsvidare 

Anmäl dig till:  
Johanna Froode 0707–49 64 62 eller mejla till  
johanna.froode@gardstensbostader.se.  

Kontakt: 
Johanna Froode, 

Gårdstensbostäder 
0707–496462

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader 

Fotbollsträning med GAIS 
Fotbollsträningen för barn 5-14 år
Dag och tid: tisdag och torsdagar Kl. 17-18.15  
Plats: Utomhus i Gårdstensdalen

GAIS sommarfotboll under v.26 (28/6–2/7) för barn 7-14 år,  
anmälningsblanketter finns att hämta utanför Gårdstensbostäders 
kontor, Kastanjgården 3.

Frågor och kontakt: Mikael Lindström, tränare GAIS,  
mikael.lindstrom@gais.se. Salma Nazzal 031-332 60 07 eller  
Louise Staffas 0707-93 91 22 på Gårdstensbostäder

Anmäl dig till årets seglarskola för barn 8–13 år.
Seglarskolan är under dagtid ute i Långedrag. 
Barnen får skjuts med  
minibuss från och till Gårdsten varje dag. 
Simkunnighet är ett krav. Kursen är 
kostnadsfri och det finns ett begränsat 
antal platser.

Seglarskolan är ett mångårigt samarbete 
mellan Gårdstensbostäder, GKSS och 
Rotary Långedrag samt från 2021 även 
Göteborgs Hamn. 

Nybörjare kurs 1: söndag 20/6 – torsdag 24/6
Nybörjare kurs 2: måndag 28/6 – fredag 2/7 
Nybörjare kurs 3 & fortsättningskurs: måndag 9/8 – fredag 13/8. 
(För barn som är nybörjare eller som tidigare gått på seglarskolan)

Har du seglat tidigare och vill delta på ett veckoläger?
Veckoläger Æolusön: Ungdomsläger 15-17 år. Datum: 15-21/7. 3 platser
Barn 10-12 år. Datum: 12-17/8. 2 platser 
Ungdomarna får lära sig att segla på dagarna  
och göra roliga aktiviteter på kvällarna. 

Information och anmälan:
Johanna Froode, Gårdstensbostäder 0707–49 64 62
Salma Nazzal, Gårdstensbostäder 031-332 60 07

 

Långedrag

Sponsorer för GAIS i Gårdsten:

Asmundssons Golv, Balco AB, 
Botrygg Göteborg AB,  

Energi & Miljöteknik i Göteborg, 
H-Fönstret i Lysekil AB,  

HGF Norra, Kungälvs 
Rörläggeri, Låssmeden Sven 

Alexandersson AB, Peab 
Byggservice, Proline Väst AB, 

Robert Dicksons Stiftelse

Vill du lära dig att segla i sommar?  
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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. 10-11

UTÖKAD TELEFONTID HUSCHEFER
Måndag-torsdag kl. 11.00-12.00, onsdag 
även kl. 16.00-18.30,  
fredag kl. 11.00-12.30. 

VÄSTRA
Gabor 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
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.

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

MEDBORGARKONTORET ANGERED
Tel: 031-365 17 20 
E-post: medborgarkontoret.angered@
kom.goteborg.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

Vill du bli kontaktombud, kontakta Jan 
Karlsson eller trygghetsgruppen.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN V. GÅRDSTEN 
Öppet hus håller stängt tills vidare p.g.a 
rådande omständigheter. 
Snickeriet: Boka tid hos Maria på telefon  
0708-46 95 35 måndag-fredag kl 14-17. 
Vänligen respektera tiden.

Hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN N. GÅRDSTEN
Information om aktiviteter sätts upp på 
anslagstavlorna.

OBS! Endast bokade besök
Kontoren är stängda för drop-in tills vidare

TIPSTELEFON TILL POLISEN
Ring: 114 14  Polisanmälan www.polisen.se
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GÅRDSTENS
BLADET

www.gardstensbostader.se
www.facebook.com/gardstensbostader

följ oss på instagram @gardstensbostader

Information från 
Gårdstensbostäder 

nr 5, maj 2021

Gårdstensbostäder ställer upp och 
ger extra läxhjälp även till dom 
yngre eleverna. Det innebär också 
att hyresgäster som går eftergym-
nasial utbildning får extrajobb som 
Läxhjälpare.

NI KANSKE HAR SETT att Gårdstensbostäder 
rekryterat Läxhjälpare till yngre elever 
via information i Gårdstensbladet. Det 
har också delats ut lappar i trappupp-
gångarna. Något som varit mycket 
framgångsrikt.

– Vi tycker det är viktigt att för-
söka stödja elever tidigt i åldrarna. 
Förhoppningen är att det ska ge ringar 
på vattnet och vara till hjälp när eleverna 
kommer upp i dom högre årskurserna, 
säger Louise Staffas, projektledare på 
Gårdstensbyrån.

Rekryteringen har skett i nära 
dialog med skolorna och det finns nu 
tio Läxhjälpare som är uppdelade i 

tre grupper. Under fem veckor finnas 
det läxhjälp för elever i årskurs 1-3 
på Långmosseskolan, årskurs 4-5 på 
Gårdstensskolan och årskurs 6 på 
Gårdstensskolan. Starten skedde den 
19-20 april.

– Att vi fått ihop så många 
Läxhjälpare är jätteroligt. Detta är ett 
pilotprojekt som sedan kommer att 
utvärderas, berättar Louise Staffas.

Extrajobb
Pilotprojektet visar också att 
det finns ett stort intresse bland 
Gårdstensbostäders hyresgäster att få 
ett extrajobb.

Kravet var att man studerar en efter-
gymnasial utbildning och har möjlighet 
att jobba några timmar under en efter-
middag i veckan. Läxhjälpen erbjuds till 
elever på måndagar och tisdagar mellan 
kl 14.00-16.30. 

BOKEN OM GÅRDSTEN  
BLIR STORSÄLJARE

Tapio Salonen avslöjar allt - så vände 
Gårdsten utvecklingen // s. 2 

BLOMMOR I KRUKOR  
OCH RABATTER 

Huscheferna Berndt och Christer  
har planterat fina blommor // s. 3  

ANMÄL DIG TILL FASTIG-
HETSAKADEMIN

Fastighetsbranschen har ett stort  
behov av nya medarbetare // s. 4 

Nu erbjuds läxhjälp även till yngre elever

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.

Köp bostadsrätt i brf 
Utsikten, Gårdsten 
centrum
Köp bostadsrätt direkt via 
www.sernekebostad.se. 

Köp bostadsrätt på 
Saffransgatan
Gårdstensbostäder förmedlar lediga 
lägenheter via Boplats Göteborg. Du 
måste vara registrerad på  
www.boplats.se för att kunna söka 
lägenheter hos de kommunala 
bolagen i Göteborg

Från vänster läxhjälparna Wendy Zhou, Noor Ali Al-Mohamedi, Linn El-Khalili och Zainab Mahamud.

Hemförsäkring
Har du ingen hemförsäkring 
– teckna en sådan redan idag.
Jämför hemförsäkringar - Oberoende 
bedömning (konsumenternas.se)
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Boken avslöjar allt - så vände  
Gårdsten utvecklingen
Exemplet Gårdsten i Göteborg visar 
att det går att vända en till synes 
hopplös situation i ett eftersatt 
bostadsområde. Det skriver 
professor Tapio Salonen i sin bok. 
Intresset att få veta hur vändningen 
gick till är mycket stort.

Mycket talar för att boken Samhälls-
bygget Gårdsten – Allmännyttans 
framtid? kommer att bli en storsäl-
jare. Inte minst bland politiker och 
tjänstemän som har anknytning till 
bostadsbranschen.

Ca 200 personer var anmälda till 
den digitala bokrelease som hölls i 
Idéum den 29 april och författaren Tapio 
Salonen är redan inbjuden till att hålla 
föreläsningar på en rad olika ställen i 
landet.

En kunnig och påläst moderator, 
Åsa Lindell, höll i programmet när 
boken presenterades. De medver-
kande, förutom Tapio Salonen, var 
Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto kommunstyrelsens 

ordförande Axel Josefsson, miljöpartiets 
Karin Pleijel, Framtidenkoncernens vd 
Terje Johansson, Lars Svensson boende 
och ledamot i Gårdstensbostäders sty-
relse, Gårdstensbostäders projektledare 
Salma Nazzal och Gårdstensbostäders 
huschef Omar Shawki.

Efterlängtad
Tapio Salonen är professor i socialt 
arbete vid Malmö universitet.

– Jag har länge sett fram emot att 
skriva boken eftersom jag haft glädjen 
att följa Gårdstens utveckling sedan 
starten för snart 25 år sedan, förklarade 
han.

Gårdstensmodellen har blivit ett 
begrepp på senare år. Tapio Salonen 
menar att det inte finns någon utskriven 
Gårdstensmodell.

– Det rör sig om ett samhällsbygg-
nadsprojekt med ständigt nya utmaning-
ar, sade han.

I boken gör han en mycket noggrann 
genomgång av det som hänt och som 
kännetecknar samhällsbygget Gårdsten 
sedan Gårdstensbostäder bildades 1997.

Är utvecklingen i Gårdsten unik?
– Ja, utifrån dom förutsättningar som 

fanns för 25 år sedan kan jag inte peka 
på något annat liknande exempel, sade 
Tapio Salonen.

Framtida utmaningar
En ny skola mitt i byn framstår som 
den största utmaningen framöver. 
Något som flera tog upp och som Lars 
Svensson klädde i ord.

– Gårdsten ska vara ett område dit 
man vill flytta med sin familj. Inte minst 
för att Gårdsten erbjuder en bra skola, 
sade Lars Svensson.

Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto avslutade med att ge stort 
beröm till Tapio Salonen och boken.

– Boken blir vägledande för kommu-
ner, bostadsföretag och politiker att våga 
ta dom beslut som behövs, sade Michael 
Pirosanto.

Boken finns att köpa på bokus.com 
och filmen med den digitala bokreleasen 
kommer inom kort att läggas ut på 
Gårdstensbostäders hemsida. www.
gardstensbotader.se 

Författare Tapio Salonen, professor i 
socialt arbete vid Malmö Universitet, 
Åsa Lindell, moderator och Michael 
Pirosanto, vd Gårdstensbostäder tackar 
alla som var med och tittade på den 
digitala bokreleasen
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Vindkraftverket snurrar igen
Det har stått förankrat på 
Gårdstensberget sedan 2009. I 
väntan på nödvändigt underhåll 
stod vindkraftverket stilla ett tag 
men nu snurrar det igen.

Vindkraftverket, som ägs av Göteborg 
Energi, fick namnet Adrianna och 
det döptes efter en av eleverna på 
Långmosseskolan som sjöng vid invig-
ningsceremonin 2009.

Vid en inspektion i höstas upptäcktes 
att bladlagren behövde bytas. Under 
april genomfördes bytet av lager då de 
40 meter långa bladen lyftes ner ett och 
ett på marken.

Vindkraftverket producerar cirka 
4 500 MWh per år. Det innebär att 
Gårdstensverket kan försörja 900 
villakunder eller drygt 2 000 lägenheter 
med hushållsel varje år.

Verket står alltså på Gårdstensberget 
118 meter över havet. Lägg till dess 
totalhöjd på 120 meter och man hamnar 
238 meter över havet. 

Vindkraftverket har fått 
nya bladlager.

Blommor skapar trivsel
Blommor i krukor och rabatter är 
ett sätt att skapa trivsel. Det har 
huscheferna Berndt Eriksson och 
Christer Sjödin tagit fasta på.

Vid den nya infarten till Saffransgatan 
placerades nyligen två stora krukor 
med fina blommor. Ytterligare krukor 
av mindre storlek finns nu utställda på 
Timjansgatan och Saffransgatan.

Blommorna som kommer att växa till 
sig under sommaren lyser i klara färger. 
Det är penséer, nejlikor och gyllenlack 
som kompletterats med murgröna. Så 
småningom, när hösten gör sitt intåg, 
kommer blommorna att bytas ut mot 
andra växter.

Det finns också planteringar i områ-
det som inte ser så mycket ut för världen 
när Gårdstensbladet är på besök men 
som kommer att bli mycket vackra. De 
består av marktäckande perenner 
som heter trädgårdsnäva 
rozanne.

På grund av pandemin 
har det inte gått att 
arrangera planterings-
dagar som förut men 
det finns både tulpaner, 
påskliljor och andra 
blommor kvar från 
hyresgästernas tidigare 
insatser. 

Huscheferna Christer Sjödin och 
Berndt Eriksson har fixat blomkrukor 
till Saffransgatan och Timjansgatan.



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  5  /  2 0 2 1 4

Distriktsläkare & BVC 
ÖPPET

Mån-fre 8.00-17.00 
DROP-IN ELLER BOKNING

Lör-sön För tillfället stängt

www.gardstenvardcentral.se 
info@gardstenvardcentral.se 
Vi svarar alltid på ditt samtal! 

Telefon: 031-396 00 60Muskotgatan 10

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 engelska, 

arabiska, persiska, ryska, urdu, 
turkiska, bulgariska, tyska, spanska 
och serbiska.

Mamas Retro Gårdsten
Butik i Gårdstens Centrum.
Skänk barnkläder, mammakläder eller 
barnartiklar.
KONTAKT:

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

Lindra Second Hand
Butik på Salviagatan 1.
ÖPPETTIDER:

Måndag-fredag kl. 11-18,  
lördag kl. 11-15, söndag stängt.  

Missa inte bokbussen
Varje onsdag kl. 18.40-19.20 kommer bokbussen till 
Muskotgatan vid Gårdsten centrum. Välkomna!

Anmäl dig till Fastighetsakademin
Fastighetsbranschen har fort-
satt stark tillväxt trots rådande 
konjunktur och därmed ett stort 
behov av nya medarbetare. För 
att branschen även kommande 
år ska ha en god tillväxt och 
kunskapsutveckling krävs att vi 
får in nya förmågor. Som en av 
Fastighetsakademins delägare 
vet vi vilken utmärkt undervisning 
skolan erbjuder, med ämneskunni-
ga lärare handplockade direkt från 
branschen och utbildningar som 
garanterar att man som student 
får den expertis som branschen 
efterfrågar. 

På Gårdstensbostäder rekryterar 
vi ständigt nya medarbetare direkt 
från Fastighetsakademin. Till hös-
ten startar Fastighetsakademin tre 
utbildningar; Fastighetsförvaltare, 
Teknisk förvaltare och Fastighets- 
och energitekniker. Utbildningar för 
dig som vill arbeta med människor, 
miljö och hållbara lösningar och 
värna om husen vi verkar och lever 
i. Vill du ha en spännande framtid 
och garanterad anställning besök 
fastighetsakademin.se.

Vill du lära dig att cykla?
Nu kan du anmäla dig till nybörjarkurs 
för vuxna i Gårdsten. 

Kursdatum: 
v. 25: 21/6, 23/6, 24/6 
v. 26: 28/6, 30/6, 1/7 
v. 27: 5/7, 7/7, 8/7 
v. 28: 12/7

Tid: Kl. 18:00 – 20:00 

Vill du bli cykelinstruktör? 
Vi söker dig som vill vara med och spri-
da cykelglädje och hjälpa andra att lära 
sig cykla! Läs mer på: cykelframjandet.
se/cykelkursinstruktor

Anmäl ditt intresse: Emelie Enoksson 
0723-30 61 33 eller via epost:  
emelie.enoksson@cykelframjandet.se. 


