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

GÅRDSTENS
BLADET

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

följ oss på instagram @gardstensbostader

Information från 
Gårdstensbostäder 

nr 4, april 2022

Ungdomar fick jobb under påsklovet
Gårdstensbostäder ordnade sys-
selsättning till ett 30-tal ungdo-
mar under påsklovet. Av dessa var 
20 feriearbetare från Göteborgs 
Stad och resten arbetslösa ung-
domar och högskoleelever från 
Gårdsten.

HUSCHEFERNA FÖRBEREDDE lämpliga arbets-
uppgifter. Sedan var det Salma Nazzal 
och Linnea Brynell på Gårdstensbyrån 
som ledde och tog ansvar för ung-
domarna. Det började med ett 
informationsmöte där 
arbetskläder delades ut.

Ungdomarna  
fanns på plats  
under perioden  
11-14 april. De 
såg till att hålla 
Gårdsten rent  
och fint samt 
arbetade med 
uppfräschning av 
lokaler i området.   

DAGS ATT SÖKA TILL 
FASTIGHETSAKADEMIN 

Med utbildning finns stora  
chanser att få jobb // s.2

TAKLAGSFEST FÖR  
NYA KONTORET 

Regn var inget hinder för att fira 
Gårdstensbostäders nya kontor // s.2

FÖRETAGARFÖRENINGENS 
ÅRSMÖTE I GÅRDSTEN

Utnämning av Årets Företagare och 
besök av Jonas Attenius  // s.4

Boka lördag den 11 juni för 
Gårdstensdagen
I år kan vi äntligen ha den efterlängtade 
Gårdstensdagen i Dalen igen. Vi firar 
samtidigt att Gårdstensbostäder fyller 
25 år. Just nu sitter vi och planerar 
dagen. 

Har du idéer om aktiviteter som du vill 
ha hand om, hör du av dig direkt till oss. 
gbg@gardstensbostader.se eller via 
telefon 031-332 60 00.
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Dags att söka om du satsar på 
jobb i fastighetsbranschen
De som studerar på Fastighets-
akademin har stora chanser att 
få jobb. Det råder stor efterfrå-
gan på utbildad personal inom 
fastighetsbranschen.

Fastighetsakademin i Göteborg är bran-
schens egen skola. Den ägs och drivs av 
ett 50-tal fastighetsbolag i Västsverige, 
både kommunala och privata. Närmare 

hälften av Gårdstensbostäders med-
arbetare har fått sin utbildning på 
Fastighetsakademin.

Gårdstensbostäder informerar 
regelbundet sommarjobbare och 
andra ungdomar om de utbildning-
ar som finns. Gensvaret är stort. 
Många från Gårdsten läser just nu 
på Fastighetsakademin. Med stora 
möjligheter att få jobb.

För närvarande går det att ansöka till 
två utbildningar som startar till hösten. 
Det gäller Fastighetsförvaltare med 
teknisk inriktning samt Fastighets- och 
Energitekniker. Ansökan är öppen till 
och med 31 maj.

- Det råder stor brist på fastig-
hetsförvaltare och fastighetstekniker. 
Det byggs mycket och fastigheterna 
blir allt mer tekniskt avancerade 
och digitaliserade, säger Vanessa 
Bergendahl som är marknadsansvarig 
på Fastighetsakademin.

Många befattningar
Utbildningen till fastighetsförvaltare är 
på 2,5 år. Du får kunskaper och praktisk 
erfarenhet för att kunna ta ett strate-
giskt ansvar för drift, underhåll och 
utveckling av ett fastighetsbestånd.

Utbildningen till fastighets- och 
energitekniker är på 1,5 år. Branschen 
har aldrig tidigare haft så stort behov  
av tekniker. Utbildningen öppnar dörren 
för att söka en rad olika befattningar.  
Till exempel fastighetsvärd, husvärd  
och fastighetsansvarig.  

Taklagsfest för nya kontoret
Gårdstensbostäders nya kontor 
växer på höjden. Det firades med 
en taklagsfest där all personal och 
byggarna från Veidekke bjöds in 
till.

Framåt slutet på november kommer 
Gårdstensbostäders personal att lämna 
huvudkontoret vid Kaneltorget och de 
andra mindre kontoren för att flytta till 
nya lokaler i Gårdsten Centrum. Den 
7 april var det taklagsfest som är en 
gammal tradition.

Taglagsfest har sitt ursprung från 
den tid då man tog hjälp av grannar för 
att bygga sitt hus. Man tackade dem 
som byggt genom att ordna en fest när 
takstolarna var resta och takåsen lagd.

Vid utebliven taklagsfest symboli-
serades detta med att en docka som 
föreställde byggherren hängdes upp på 
huset. 

Här behövdes ingen docka. Rollin 
Bistro kom med sin vagn och serve-
rade mycket goda hamburgare till 
byggjobbarna och Gårdstensbostäders 
personal.

Tre våningar
Det nya kontoret byggs i tre våningar. 
Första våningen får en stor glasad entré 
med reception där hyresgäster tas 
emot och det finns ytor för utställningar 
och annat. På denna våning kommer 
huscheferna att ha sina kontorsrum. I 
de två övre våningarna blir det övriga 
kontor, konferensutrymmen, kök med 
mera.

Gårdstensbostäders medarbetare 
fick en första titt på de nya lokalerna 
när byggföretaget Veidekkes platschef 
Niklas Petersson guidade runt i huset.  

Fastighetsakademins studenter läser skräddarsydda utbildningar som ger stora  
möjligheter att få jobb. Foto: Fastighetsakademin..

Kontoret byggs i tre våningar och 
inflyttningen beräknas till hösten.

Regn är inget hinder för att ordna 
taklagsfest där det serverades goda 
hamburgare med tilltugg.
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Human Bridge bistår 
med hjälp till Ukraina
Biståndsorganisationen Human 
Bridge, som har sju boxar för kläd- 
och textilinsamling i Gårdsten, 
koncentrerar just nu sina insatser 
på att hjälpa Ukraina.

- Idag lastar vi den tolfte långtradaren 
med destination Ukraina, säger Lars 
Råsberg, administrativ chef på Human 
Bridge, när Gårdstensbladet kontaktar 
honom i början av april.

Långtradaren innehåller bland annat 
sjukvårdsutrustning, handikapphjälp-
medel och hygienartiklar. Lars Råsberg 
framhåller att samtliga bilar har nått 
sina destinationer inne i landet och 
materialet har kunnat distribueras enligt 
plan. Human Bridge har en organisation 
för detta eftersom man hjälpt Ukraina 
under 20 år.

Human Bridge arbetar med att samla 
in, reparera och skicka sjukvårdsmateri-
al och handikapphjälpmedel till länder i 
Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Det är här som insamlingsboxarna i 
Gårdsten och på andra ställen kommer 
in i bilden.

- Det mesta av insamlade kläder och 
textilier säljs på export för att på så sätt 
generera intäkter till våra biståndssänd-
ningar. Det finns inga sorteringsindu-
strier i Sverige som klarar av att hantera 
så stora volymer som det handlar om, 
förklarar Lars Råsberg.

Lindra bidrar
Human Bridge samlar årligen in cirka  
13 000 ton kläder och textilier. Det mesta 

går som sagt på export men cirka 1 000 
ton sorterar man själva. 

Organisationen har ett givande 
samarbete med den ideella föreningen 
Lindra. De är systerorganisationer och 
står varandra mycket nära. Det som 
bedöms lämpligt att sälja går till Lindras 
second-handbutiker varav en finns i 
Gårdsten. Överskottet från Lindras 
butiker används också för att finansiera 
biståndssändningar. Som de till Ukraina. 

En del av de insatser som Human 
Bridge genomför sker i samverkan 
med andra organisationer, bland annat 
Läkarmissionen och Erikshjälpen.  

Här lastar Human Bridge en trailer med 
sjukvårdsutrustning till Ukraina.  
Foto: Human Bridge.

Human Bridge har insamlings-
boxar på sju ställen i Gårdsten. 
Här den senaste som nu finns på 
Saffransgatan 100.

Kläd- och textilinsamling  
i Gårdsten
Akaciagården 12-14, vid återvinningsstationen

Lönngården 25, vid molokstationen

Aspgården 57, vid återvinningsstationen

Muskotgatan 23, vid återvinningsstationen

Salviagatan 47-51, vid taxifickan

Salviagatan 31-35, vid taxifickan

Saffransgatan 100, vid återvinningsstationen

www.humanbridge.se

Anmäl dig till  
seglarskola 2022
Välkommen att anmäla dig till  
årets seglarskola. Skolan är ett 
samarbete mellan GKSS (Göteborgs 
Kungliga Segelsällskap), Rotary 
Långedrag, Göteborgs Hamn och 
Gårdstensbostäder.

Kurser och tider:
Nybörjarkurs 1 för 7-13 år: 19 - 23 juni

Nybörjarkurs 2 för 7-13 år: 27 juni -1 juli

Fortsättningskurs 7-13 år: 10 - 14 aug

Läger för 10 -12 år: 26 juni - 2 juli

Läger för 15-16 år: 14-20 juli

Läger för 10-12 år: 11-16 augusti

Antagningskrav: Du måste kunna 
simma

Anmälan till: Salma: 0703-98 32 56  
eller Jenny: 0707-49 64 62 

OBS! Antal platser i varje kurs och  
läger är är begränsat. 

Lindra Second Hand
Butik på Salviagatan 1.
ÖPPETTIDER:

Måndag-fredag kl. 11-18,  
lördag kl. 11-15, söndag stängt.  
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Företagarföreningen höll sitt  
årsmöte i Gårdsten
Utnämning av Årets Företagare 
och besök av socialdemokratiska 
kommunalrådet Jonas Attenius 
var två av programpunkterna när 
Angereds Företagarförening höll 
årsmöte.

Det var den 22 mars som 
Företagarföreningen höll sitt årsmöte 
i Ideum i Gårdsten. Från årsmötesför-
handlingarna kan noteras att Mikael 
Ljungberg från International Färg AB 
avgår som ordförande men är kvar i 
styrelsen som sekreterare. Christina 
Heinkel från Fastighetsägarna tillträder 
som ny ordförande.

Titeln Årets Företagare gick till 
Familjebostäder. I motiveringen sägs 
bland annat att Familjebostäder har 
en långsiktig och tydlig strategi för 
Angered och Bergsjön som man 
arbetar målmedvetet mot. Vidare att 
Familjebostäder satsar och utvecklar hela Bergsjön och är ett draglok i områ-

det som är av mycket stor betydelse för 
alla i dess närhet.

- Vi är rörda och det känns väldigt he-
drande. Gårdstensbostäder är en före-

bild för oss. Det som hänt i Gårdsten 
har varit det mest fantastiska i hela 

bostadsbranschen, förklarade 
Familjebostäders vd Torbjörn 
Hammerth vid prisutdelningen.

Politiker på besök
Jonas Attenius som är 
gruppledare för socialdemo-
kraterna i Göteborg 
’

var kvällens gäst. I stället för att hålla 
ett traditionellt anförande valde han 
att ha en dialog med deltagarna på 
årsmötet.

Frågor som avhandlades var trygghet, 
Arbetsförmedlingens roll, integration, 
läget i Ukraina och var flyktingarna däri-
från lämpligen ska bo när de kommer till 
Göteborg.

Kvällen avslutades med att Mikael 
Ljungberg höll en intressant och trevlig 
betraktelse på temat Färg. Han har 
jobbat 42 år på International Färg AB 
och berättade att företaget började göra 
färg i Göteborg redan 1913.

Fabriken i Angered tillverkar 18 
miljoner liter färg varje år.

- Vi har satt färg på världen, konsta-
terade Mikael Ljungberg.  

Kommunalrådet Jonas 
Attenius (S) besökte årsmötet. 

Här tillsammans med avgående 
ordföranden Mikael Ljungberg.

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.

Hemförsäkring
Teckna en hemförsäkring redan idag, om 
du inte redan har en förstås. 
Jämför hemförsäkringar  
– oberoende bedömning hos  
www.konsumenterna.se.

Nya ordföranden Christina Heinkel, Familjebostäders pristagare Torbjörn Hammerth och 
Christian Nilsson samt avgående ordföranden Mikael Ljungberg.
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Hyr lokal  
för fest eller  
barnkalas
Nu kan du hyra festlokal igen i Gårdsten. 
Är du hyresgäst hos 
Gårdstensbostäder kan du hyra två 
olika lokaler i området. Lokalerna är 
för max 50 personer. I hyran ingår bord 
och stolar, ett enklare kök för varm-
hållning, diskmaskin, kyl och frys, 
micro och kaffebryggare. Lokalerna 
kan till exempel användas till barnka-
las, fester och informationsträffar.

Timjansgården, norra Gårdsten
Adress: Timjansgatan 7

Salviagården, östra Gårdsten
Adress: Salviagatan 33

Lokalhyra: 1.500 kr samt en deposi-
tion på 1.000 kr. 

För barnkalas gäller: hyra 500 kr och 
deposition 500 kr. 

Bokning ska göras ca 3 veckor innan  
nyttjande av lokalen.

För bokning och ytterligare in-
formation om Timjansgården och 
Salviagården kontakta Karin Burö: 
Gårdstensbostäder, Kastanjgården 
3, telefon direkt 031-332 60 05  på 
vardagar.  

Samhall städar hela 
Gårdsten
När Samhalls medarbetare 
städar blir det rent. Fråga 
Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto.

- Vi är mycket nöjda med det 
arbete som Samhall utför för oss, 
säger han.

Det började 2012 med att Samhall tog 
hand om städentreprenaden i norra 
Gårdsten. I april 2020 tog man över 
motsvarande uppdrag i hela Gårdsten.

- Vi har otroligt bra medarbetare 
som är mycket engagerade i sitt jobb, 
säger Samhalls områdeschef Björn 
Ahlman som finns på plats i Gårdsten 
hela tiden.

Totalt har Samhall 46 medarbetare 
på plats i Gårdsten som städar trapp-
uppgångar, putsar fönster och allt annat 
som ingår i uppdraget.

Av dessa är 14 personer anställda i 
Samhall. Ungefär hälften bor i Gårdsten. 
När Gårdstensbostäder genomför denna 
typ av upphandlingar är det ett ”skall-
krav” att entreprenörerna ska anställa 
gårdstensbor.

Det är sex medarbetare som har 
LFU-anställning (Lön För Utveckling). 
De är visstidsanställda på Samhall 
under ett år. Under denna tid är målsätt-
ningen att de ska hitta ett annat arbete.

Samhall har också 26 praktikanter 
i Gårdsten. Det är personer som stått 
utanför arbetsmarknaden under lång 
tid. Praktiken pågår under tre månader 
och det är Arbetsförmedlingen som 
köper denna tjänst av Samhall.

Städutbildning
Alla medarbetare som börjar hos 
Samhall får först en städutbildning 
innan de går ut och städar i området. 
Och det är ingen som arbetar ensam, 
man gör det i grupp.

- För Samhall är det en jättegrej att 
få vara i Gårdsten och etablera oss här, 
säger Björn Ahlman och berömmer det 
goda samarbete som skapats mellan 
Samhall och Gårdstensbostäder.

Allt bygger på att Samhall kan visa 
upp ett bra resultat. Varje månad görs 
kvalitetskontroller tillsammans med 
Gårdstensbostäder.  

Områdeschef Björn Ahlman, fyra från höger, tillsammans med en del av medarbetarna i Gårdsten.

Farligt Avfall-bilen
Snart börjar farligt avfall-bilen sin 
vårtur. Nytt för i år är att du kan få sms 
när farligt avfall-bilen kommer till ditt 
område. Anmäl dig här:  
www.goteborg.se/fabilensms. 

Till farligt avfall-bilen kan du lämna 
exempelvis småelektronik, färg och 
batterier. 

Farligt avfall-bilen i Gårdsten:

Dag:  Onsdag den 4 maj 

Tid:  kl. 17.00-17.45 vid ICA  
 i Gårdstens centrum 

 kl. 18.00-18.45 
 på Timjansgatan vid 
 Återvinningsstationen.



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  4  /  2 0 2 26

Distriktsläkare & BVC 
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

Muskotgatan 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 engel-
ska, arabiska, persiska, ryska, urdu, 

turkiska, bulgariska, tyska, spanska 
och serbiska.

Gårdsten Vårdcentral finns på 
Muskotgatan 10 i Gårdsten Centrum.

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

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

Missa inte bokbussen
Tid: Onsdagar kl. 18.20-19.00
Plats: Gårdsten centrum  

Välkomna!

Dag Tid Aktivitet

Måndagar: 12.00-14.00 Lär dig spanska med Allan

18.00-19.00 House of Gospel på svenska med Matti

19.00-21.00 House of Gospel på finska med Matti

Tisdagar: 14.00-16.00 Mobil och Datasupport med Gull-Britt

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Torsdagar: 13.00-13.45
Styrka och balans med  
Molly från Träffpunkten Angered

14.00-16.00 Musikcafé med Eva från Kyrkan i Bergsjön

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Söndagar: 14.30 Café söndag, 25 kr/person

Seniorlokalen, Muskotgatan 
10, vid Gårdsten centrum. 
Aktiviteter för alla 55+
Alla seniorer i Gårdsten är välkomna att delta.  

Kom-igång-gympa
måndagar i Timjansgården Gårdsten

Gympan är för kvinnor i Gårdsten. 
Tid: Måndagar kl. 14
Plats: Timjansgården, Timjansgatan 7.

För mer information kontakta 
Hälsoteket i Angered.
halsoteket.angered@socialnordost.
goteborg.se eller via  
telefon 031-365 11 44.

https://goteborg.se/wps/portal/
enhetssida/halsoteket-angered

Gårdsten Vårdcentral får större lokaler
Den 2 maj har Gårdsten 
Vårdcentral öppet hus och bjuder 
på fika. Att få större lokaler är värt 
att fira med ett litet kalas.

- Vi expanderar och håller på att 
växa ur våra nuvarande lokaler. Men 
nu får vi möjlighet att flytta en del av 
verksamheten en trappa upp, berättar 
enhetschef Susanne Slosar.

Gårdsten Vårdcentral finns i 
Gårdstenshuset på Muskotgatan 10 
och man erbjuder bland annat BVC-
verksamhet för barn i åldrarna 0-6 år 
och deras föräldrar. Antalet sköterskor 
på barnavårdscentralen har utökats från 
två till tre.

BVC, sköterskemottagning och psyko-
log kommer att flytta upp till de utökade 

lokalerna på andra våningen.
Den 2 maj blir det öppen mottagning 

och kl 10-14 bjuder vårdcentralen på fika 
i de nya lokalerna. 

Har du frågor, kontakta huschefen Bashkim Fetahi, 031-332 60 10, vardagar kl. 10-11.
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Fotbollsträning med GAIS 
Fotbollsträningarna med GAIS för barn i åldern 5-14 år.
 
Dag: tisdagar och torsdagar
Tid:  5-9 år kl 17.00-18.00, 10-14 år kl. 18.00-19.00 
Plats: Gårdstensskolans idrottshall
Tag med dig lämpliga skor för inomhusbruk.

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

Läxhjälp
Läxhjälpen startar vecka 8 (21/2) och 
därefter 12 veckor framåt  
(uppehåll under påsklovet vecka 15)  

Årskurs 1-3:  
Måndagar kl 16.30-18.00   

Årskurs 4-6:  
Onsdagar kl 16.30-18.00 

Plats: Lilla Idéum på Kaneltorget. 

Fika kommer serveras under 
Läxhjälpen. 

Fyll i anmälningsblanketten i 
receptionen på Gårdstensbostäders 
kontor, Kastanjegården 3.

Vid frågor, kontakta:  
Linnea Brynell, 

0707-93 91 22

Jobbcoachning
Gårdstensbostäder erbjuder jobb-
coachning för dig som är arbetssö-
kande och bor hos bolaget. 

Oavsett om du är nyexaminerad 
eller har flera års arbetslivserfar-
enhet är du välkommen att boka in 
jobb-coachning. 

Coachningen kommer att innehålla 
följande: 

• Hjälp att utveckla ditt CV och 
personliga brev

• Genomgång av plattformar att 
söka jobb på

• Sätta upp mål i ditt jobbsökande
• Intervjutips
• Uppföljningsmöte
mejla linnea.brynell@gardstensbo-
stader.se för att boka in ditt första 
jobb-coachningstillfället.

Välkommen till Hälsostugan

Maj månads Veckoschema:
Dag Tid Aktivitet

Måndagar 10.00-12.00 Gym öppet

15.00-16.30 Gym öppet

Tisdagar 11,00-12.00 Yoga-inspirerad träning (föranmälan krävs)

14.30-15.30 Promenad med styrka och balans 
(samling utanför Hälsostugan)

Onsdagar 16.00-17.30 Gym öppet

17.30-18.30 Puls & styrka (föranmälan krävs)

Torsdagar 16.00-19.00 Gym öppet

Fredagar 10.00-12.00 Gym öppet (ej 27/5)

10.00-12.00 Fikaträff (vi bjuder på kaffe) (ej 27/5)

För mer information & anmälan: Jenny Perez Grannas - 070-749 64 62,  
Växel - 031-332 60 00

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader 

Föreläsningar maj:

Mät ditt blodtryck
Onsdag 4/5 kl. 16-17:30  
Högt blodtryck är en risk för all-
varlig hjärt- och kärlsjukdom.  
Levnadsvanemottagningen i Angered 
kommer och mäter ditt blodtryck i 
Hälsostugan.

Att förändra vanor
Onsdag 18/5 kl. 16-17:30 
Varför är det svårt? Hur ska jag tänka? 
Hur lyckas jag?
Levnadsvanemottagningen i Angered 
kommer till Hälsostugan och svarar på 
frågor.
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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. 10.00-11.00

VÄSTRA
Jens  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 28-42 o 39-67
Gabor 031332 60 70, 

Muskotgatan 9-37 o 14-26
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

BESÖKSTID HUSCHEFER
Måndag-torsdag  kl. 11.00-12.00
Onsdagar   kl. 16.00-18.30
Fredagar   kl. 11.00-12.30
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  
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 & torsdag  kl. 8.00-16.30
Lunchstängt   kl. 12.00-13.00 

Onsdag   kl. 8.00-18.30 
Lunchstängt   kl. 12.00-14.00

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  
fixartjanst.nordost@aldrevardomsorg.
goteborg.se

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 
återvinningsstationen
Lönngården 25, vid molokstationen
Aspgården 57, vid återvinningsstationen
Muskotgatan 23, vid återvinningsstationen
Salviagatan 47-51, vid taxifickan
Salviagatan 31-35, vid taxifickan
Saffransgatan 100, vid 
återvinningsstationen
www.humanbridge.se

ÖVRIGA KONTAKTER

MEDBORGARKONTORET ANGERED 
På Medborgarkontoret får du  
samhällsinformation och svar på dina 
frågor, främst rörande Göteborgs Stads 
verksamheter.

Angered centrum  031-365 17 20  
goteborg.se/angeredsmedborgarkontor  

GRANNSAMVERKAN GÅRDSTEN 

Kontakta din huschef eller Trygghets
gruppen om du är intresserad att vara 
delaktig i Grannsamverkan.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN V. GÅRDSTEN 
Boka tid i snickeriet hos  
Maria: 070-846 95 35
Få hjälp med din cykel  
- ring Janne på telefon: 073-500 20 84
Hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

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


