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Det händer mycket i Gårdsten 
Centrum just nu. Här är en liten 
sammanställning av de arbeten 
som pågår och vad som händer 
framöver.

Ingen har väl undgått att lägga märke 
till den jättelika byggkranen som är på 
plats. Sernekes platschef Emil Ernström 
berättar att den är 56 meter hög vilket 
innebär att kranen till och med överträf-
far det blivande höghuset Utsikten med 
några meter.

Det är stommen till Utsikten som har 
börjat uppföras samt den nya entrén till 
Gårdstens Centrum. När ni läser detta 
är gjutningen av första våningen klar och 

man fortsätter att arbeta sig uppåt. Brf 
Utsikten får 13 våningar. Inflyttningen är 
planerad till december 2021.

På andra sidan Gårdstensvägen har 
de skalat av berget och där pågår just nu 
sprängningsarbeten. På en yta mellan 
Salviagatan och Gårdstensvägen är det 
också förberett för sprängningsarbeten. 
Här kommer bostadsprojektet Futura att 
uppföras. Det blir totalt 300 hyresrätter i 
hus som är 5-9 våningar.

Området utanför Salviagatan 51-63 är 
också aktuellt. På det område som nu 
är inhägnat kommer det att byggas ett 
parkeringshus i tre våningar med totalt 
180 p-platser. Det ska stå klart samtidigt 
som inflyttningen i brf Utsikten startar. 

TRYGGHETSVANDRING  
4 OCH 11 NOVEMBER

Var med och påverka din  
omgivning  // s. 2

NY ICA-HANDLARE I  
GÅRDSTEN CENTRUM

Marcus har planer för att 
 utveckla butiken. // s. 4

FÖRELÄSNINGAR OM  
HÄLSA I IDÉUM

Hälsa och stress samt  
Hälsa och matvanor // s. 7

Köp bostadsrätt
Brf Utsikten blir Gårdstens högsta 
hus och byggs av Serneke. Det blir 59 
bostadsrätter där storleken varierar 
mellan 1-3 rum och kök med ytor på  
32-71 kvadratmeter. Inflyttningen 
beräknas starta i slutet av 2021.  
Sök via www.sernekebostad.se.

Stommen till höghuset Utsiktens 
första våningar börjar ta form.

Foto: Serneke

Brf Utsikten med 
bostäder, fler 
lokaler, nytt torg, 
kontorsbyggnad och 
restaurangbyggnad.

På gång i Gårdsten Centrum
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Välkommen på trygghetsvandring
Vill du vara med och påverka din 
omgivning för att skapa en mer 
trivsam och tryggare närmiljö? 
Gårdstensbostäders trygghets-
vandring är rätt tillfälle.

Varje höst brukar Gårdstensbostäder 
anordna trygghetsvandringar. Så även i 
år. De äger rum den 4 och 11 november.

Inbjudna är framför allt alla hyres-
gäster men också samarbetspartners 
till Gårdstensbostäder. Det gäller 
Polisen, Park och Natur, Fritidsgården, 
Fältgruppen i Angered, bevak-
ningsföretag och Grannsamverkan. 
Dessutom deltar Trygghetsgruppen, 
Huschefer samt övrig personal från 
Gårdstensbostäder.

- Det börjar med att vi informerar om 
vad som pågår i området. Därefter delar 
vi upp oss i grupper och vandrar runt 
för att identifiera otrygga platser, säger 
Gårdstensbostäders säkerhets- och 
förvaltningschef Jehan Mansour.

Under vandringen tittar man bland 
annat på skötseln av utemiljön, belys-
ning, framkomlighet och trafiksäkerhet.

- För oss är detta en mycket viktig 
dialog med hyresgäster och samarbets-
partners. Vi tar med oss de synpunkter 
som kommer fram och vidtar åtgärder, 
säger Jehan.

Gårdstensbostäder brukar också 
arrangera en trygghetsmässa varje år 
men den gick inte att genomföra i år på 
grund av Corona. Förhoppningen är att 
kunna ordna en mässa till våren.  

Trygghetsvandringarna äger rum 
onsdagarna den 4 och 11 november.
Tid: Samling med fika kl 17.30 utomhus, därefter 
promenad runt i Gårdsten.

Mötesplats
Den 4 november utanför Seniorlokalen, 
Muskotgatan 10. 
Den 11 november utanför Idéum, Kaneltorget.

På grund av pandemin har vi två tillfällen. Du väljer att 
delta i ett av dem. 

Hjärtligt välkomna!

Hur trivs du hos Gårdstensbostäder?
Tack alla som fyller i vår Aktivbo undersökning! 
Sista dagen för att svara är den 29 oktober. 

Du kan svara på följande sätt:

• Genom att skicka in enkäten i det bifogade portofria svarskuvertet.

• På Internet, www.svar.aktivbo.se. Logga in med enkätnumret som du 
hittar längst upp på formuläret eller i mailet som du fått i din e-post.

Har du svårt att förstå något i enkäten är du välkommen att kontakta 
din huschef per telefon. Det går också bra att fråga Gårdstensbostäders 
personal och Trygghetsgruppen som befinner sig i Gårdstens Centrum 
på kvällar och helger. 

Tack alla  
som fyller i vår  

Aktivbo undersökning!
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Hyresgäster som vandrar för trygghet 
och gemenskap
Det började i liten skala men 
nu har Muskotgruppen och 
Salviagruppen vuxit och hittat sina 
respektive arbetssätt. Det handlar 
om att synas, skapa trygghet och 
gemenskap.

Ett 30-tal hyresgäster är engagerade i 
de båda grupperna genom att tillsam-
mans vandra i Gårdsten fyra kvällar i 
veckan. 

Att hyresgäster engagerar sig 
och har stort inflytande är något av 
Gårdstensbostäders signum. Till och 
med i bolagsstyrelsen är hyresgästerna 
i majoritet.

Gårdstensbladet deltog i gruppernas 
vandringar under två kvällar i början 
av oktober. En måndag och en fredag. 
Läget i Gårdsten under dessa kvällar 
kan sammanfattas i två ord - mycket 
lugnt.

Anisa Elabe var med och startade 
Muskotgruppen. Hon är en riktig eldsjäl 
som brinner för sitt bostadsområde.

- Bara att vi syns i området är viktigt. 
Det sprider sig direkt att vi vuxna är ute 
och vandrar, säger hon.

Under promenaderna kollar grupper-
na hur läget är i källare, trappuppgång-
ar, på gårdar, parkeringsplatser och 
vändplatser samt plockar lite skräp när 
man ändå är ute.

- Om någon känner sig otrygg så föl-
jer vi den personen hem, till Gårdstens 
Centrum, till bussen eller någon annan 
stans, säger huschefen Dali Vuleta.

Flera hyresgäster som 
Gårdstensbladet pratar med berättar att 
kvällsvandringarna har blivit ett sätt att 
umgås. På köpet får man frisk luft och 
lite motion. Ett sätt att förena nytta med 
nöje.

Tre år snart
Salviagruppen disponerar en lokal i 
området och där samlas man innan 
kvällsvandringarna på måndagar och 
onsdagar.

- Vid årsskiftet har vi hållit på i tre 
år. Jag tycker det är bra jobbat, säger 

Anders Ström som tillsammans med 
Risto Heimonen är två av de drivande i 
gruppen. De har bland annat pyntat och 
fixat i lokalen.

För övrigt så nöjer sig inte Anders 
med att vandra på kvällen. Varje morgon 
innan jobbet så brukar han ta ett varv 
i området för att se att allt är i sin 
ordning.

Huschefen Omar Shawki är mycket 
nöjd med Salviagruppen.

- Gruppen har hittat sitt arbetssätt 
och det fungerar mycket bra, säger han.

Både Omar och kollegan Dali betonar 
att gruppernas insatser är mycket 
viktiga. Huscheferna får veta hur deras 
bostadsområde mår och samtidigt får 
gruppen information om vad som är på 
gång i området.

Medlemmarna i grupperna har 
direktkontakt med varandra och med 
respektive huschef via en app i mobilen.

Förutom vandringarna så brukar 
grupperna ställa upp och hjälpa till när 
Gårdstensbostäder anordnar olika typer 
av aktiviteter. 

De båda grupperna passar ibland också på att städa i sina områden. Här är delar av Salviagruppen igång.

En medlem i 
Muskotgruppen 

på vandring en 
fredagskväll i 

oktober.
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Marcus ska utveckla Ica Supermarket
Marcus Derander är ny handlare 
på Ica Supermarket i Gårdsten. 
Han har planer för att utveckla 
butiken i Gårdsten Centrum.

Det är en handlare med gedigen Ica-
karriär som i somras tog över butiken 
i Gårdsten. Marcus Derander kommer 
närmast från en anställning som tjäns-
teman på Ica och innan dess var han på 
Ica Nära i Almedal. Men han började på 
Ica redan 2004.

- Målsättningen har varit att bli 
handlare, säger Marcus Derander.

Att vara handlare på Ica kan liknas 
vid att vara vd på ett företag. Man äger 
och driver butiken själv men Ica Sverige 
äger rätten till butiksläget och varumär-
ket. Butiken i Gårdsten har ett 15-tal 
anställda.

Marcus Derander övertar alltså 
butiken i ett läge när det händer väldigt 
mycket i Gårdsten. Inte minst i Centrum.

- Det ska bli roligt att vara med om 
nystarten för Gårdsten, säger han.

Stark i konkurrensen
Marcus Derander har planer för att 
utveckla butiken. Exakt vad det innebär 

kommer boende i Gårdsten att märka 
framöver.

- När det händer så mycket runt 
omkring är det viktigt med utveckling 
och förnyelse för att stå stark i konkur-
rensen, säger han.

Marcus Derander är mycket positiv till 
den expansion som sker i Gårdsten och 
menar att stadsdelen har alla möjlighe-
ter att gå en bra framtid till mötes.

- Fungerar det bra i samhället så 
fungerar det också bra för oss, säger 
Ica-handlaren Marcus Derander. 

Nya Ica-handlaren Marcus Derander 
kommer att satsa på en förnyelse av 
butiken i Gårdsten Centrum.

Kontakta Gårdstensbyrån
Behöver du stöttning i ditt arbets-
sökande? Välkommen att kontakta 
Gårdstensbyrån. Vi hjälper dig att hitta 
vägar in i arbetslivet.

Gårdstensbyrån är en del av 
Gårdstensbostäders verksamhet och 
startade redan 1998. Från början var 
fokus på att skapa arbetstillfällen i 
stadsdelen. Efter hand har verksam-
heten utvecklats med att även skapa 
meningsfulla aktiviteter för barn, unga 
och vuxna i stadsdelen.

Gårdstensbyrån har genom åren 
förmedlat cirka 3 500 arbetstillfällen.

För att komma i kontakt med  
Gårdstensbyrån, ring 
Gårdstensbostäders växel  
på 031-332 60 00.  

Eller kontakta:  
Salma Nazzal, 031-332 60 07  
Louise Staffas, 0707-93 91 22

Välkommen!
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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.

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.

Distriktsläkare & BVC 
ÖPPET

Mån-fre 8.00-17.00 
DROP-IN ELLER BOKNING

Lör-sön 10.00-16.00

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

Telefon: 031-396 00 60Muskotgatan 10

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?
Du har större risk att bli allvarligt sjuk 
och bör vaccinera dig om du är:

• 65 år och äldre
• gravid
• vuxen eller barn över 6 månader med:

- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom, till exempel 

KOL och svår astma
- nedsatt lungfunktion eller försäm-

rad hostkraft, orsakad av till exem-
pel extrem fetma, neuromuskulär 
sjukdom eller flerfunktionshinder

- kronisk leversvikt eller njursvikt

- diabetes
- kraftigt nedsatt immunförsvar på 

grund av sjukdom eller behandling.

Om du tillhör någon av grupperna ovan 
är vaccinationen gratis.
Trots den pågående coronapandemin 
är det viktigt att du vaccinerar dig mot 
influensa. Vaccinationerna kommer ge-
nomföras på ett sådant sätt att trängsel 
och smittspridning förhindras.

Smittskydd Västra Götaland 

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

ÖPPETTIDER

 Måndagar: 900-1300 
  biblioteket har sagostund

 Tisdagar: 900-1200 samt 1330-1500 
  Förälder- barn träning 1030-1130

 Onsdagar: 900-1300

 Torsdagar: 900-1200 samt 1330-1530

 Fredagar: 900-1200
Facebooksida: GÖF

Telefon: 0706-12 32 68

Information om samtliga nybyggnadsprojekt  
i Gårdsten hittar du på: 

https://www.gardstensbostader.se/ 
leva-i-gardsten/nya-bostader-pa-gang/

Radhus i Gårdsten – 
Brf Saffransbyn
Nya radhus på Saffransgatan  
med bostadsrätt i Gårdsten.

Gör intresseanmälan senast  
8 november och få förtur till  
VIP-säljstarten 11 november.

Intresseanmälan gör du på: 
www.egnahemsbolaget.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.
Skänk barnkläder, mammakläder eller 
barnartiklar.
KONTAKT:

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

Filmvisning 
på Fritidsklubben Diamanten 

Aktiviteten att visa film på fredagar 
har för tillfället uppehåll med anled-
ning av att det är svårt att hålla  
avstånd i lokalen.

Pianokurs 
i Musikstudion vid Gårdstens 
centrum
Kursen arrangeras i samarbete med 
ABF och är för ungdomar 7-18 år. 
Kursen hålls på lördagar.

Välkommen att boka  
dig hos Salma Nazzal  
031-332 60 07,  
031-332 60 00 (växel)

Höstlov v.44 på  
Fritidsklubben Diamanten
Vi har öppet varje dag från 13:30 till 17:30

Måndag 26/10 
Planerade lekar i Diamanten

Tisdag 27/10 
Fifa turnering samt fri lek i Diamanten

Onsdag 28/10 
Biljard och pingisturneringar

Torsdag 29/10 
Idrottshallen i Gårdsten, frispel och lek

Fredag 30/10 
Filmvisning

goteborg.se

Fortsätt 
hålla avstånd. 
Tack för att 
du tar ansvar. 

Stanna hemma även om du 
bara känner dig lite förkyld. 

Tvätta händerna ofta med 
tvål och vatten. 

Om det är möjligt, gå eller cykla. 
Undvik kollektivtrafk. 

goteborg.se/covid19

Smyrna Gårdstens 
språkcafé 
Måndagar: Kl 18.00-19.30

Startade 7 september 
Terminsavslutning: 30/11
Här får du: Träna svenska språket  
och lära känna nya vänner

Vi träffas i Smyrnakyrkan, Gårdsten:
Saffransgatan 79, 424 41 Angered

Välkomna!
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Höst- & vinteraktiviteter 
-med Hälsostugan!
Vi fortsätter med aktiviteter under höst och vinter. På grund av Covid-19 situationen 
sker all träning utomhus. 

Viktigt att alla som deltar följer våra förhållningsregler. Stanna hemma om du 
är sjuk, håll avstånd och ta med egen matta/filt/handduk till aktiviteterna. Ej 
promenaderna. 

Måndag:  Kl. 11:00 – 11:45 Promenad med styrkepaus för seniorer (lugnt tempo)
 Samling: Utegymmet
 Kl. 15:30 – 16:15 Funktionell träning. (lite lättare träning)
 Plats: Utanför Hälsostugan, Kaneltorget 1. 
Tisdag:  Kl. 10:30 – 11:30 Träning för föräldrar med barn
 Plats: Utegymmet. Vid regn träffas vi utanför Hälsostugan.
Onsdag:  Kl. 17:00 – 18:15 Puls & styrka (lite hårdare träning)
 Plats: Utanför Hälsostugan, Kaneltorget 1.  
Torsdag: Kl. 11:00 – 11:45 Cirkelpass på utegymmet. (lite hårdare träning)
 Samling: Utegymmet. Vid regn träffas vi utanför Hälsostugan.
 Kl. 14:00– 15:00 Promenad med styrkepaus för seniorer 
 (lugnt tempo) Samling: Utegymmet
Fredagar: Kl. 11:00-12:00 Avslappning inomhus
 Plats: Inomhus i Idéum på Kaneltorget

Träna fotboll med GAIS
Fotbollsträningen för barn 6-12 år. 
Dag och tid: tisdag och torsdagar kl. 17-19.00. 
kl. 17-18 för barn 6-8 år kl. 18-19 för barn 9-12 år 
Plats: Idrottshallen vid Gårdstensskolan

Frågor och kontakt:
Mikael Lindström, tränare GAIS, mikael.lindstrom@gais.se 
Salma Nazzal, Gårdstensbostäder, 031-332 60 07

Föreläsningar om 
Hälsa i Idéum
Under vintern kommer vi att arrangera 
föreläsningar om olika teman inom 
hälsa. På grund av Covid-19 kommer vi 
att ha begränsat antal platser.

Anmäl dig till: Johanna Froode, 
Gårdstensbostäder 0707–496462

Hälsa och stress
Samtal, tips & råd om hur du kan  

minska och hantera stress i din vardag.
När: tisdag 27/10
Kl.: 17:00 – 18:15

Hälsa och matvanor
Samtal om mat och dess påverkan på 

hälsan. Hur ska vi tänka för att planer in 
goda hälsosamma matvanor. 

När: tisdag 10/11
Kl.: 17:00 – 18:15

Kontakt: 
Johanna Froode, 

Gårdstensbostäder 
0707–496462
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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 meddelan-
de 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
Kontoren är stängda för drop-in tills vidare


