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Gårdstensbostäder har 
131 sommarjobbare
Gårdstensbostäder ställer som 
vanligt upp och ger ungdomar 
chansen att sommarjobba. Totalt 
131 ungdomar får möjlighet att 
tjäna en extra slant under lovet i år.

DET ÄR GÅRDSTENSBOSTÄDERS Salma Nazzal 
och Louise Staffas som jobbat hårt 
för att erbjuda så många sommarjobb 
som möjligt. Sedan är det husche-
ferna som ser till att ordna de flesta 
arbetsuppgifterna.

Ungdomarna arbetar i perioder om 
tre veckor. De fösta började den 14 
juni och sedan löper det på till den 13 
augusti.

- Huvuduppgiften för sommarjob-
barna är att hålla området rent och fint, 
säger projektledaren Salma Nazzal.

Det handlar bland annat om att hålla 
rent i planteringar, vattna blommor, 
plocka skräp och tvätta skyltar.

Sommarjobbarna har också öppnat 
minigolfbanan i Gårdstensdalen dit 
alla gårdstensbor är välkomna för att 
spela. Ungdomarna hjälper också till vid 
sommarfotbollen med GAIS.

Det är 96 ungdomar som fått sina 
sommarjobb via Göteborgs stad. De 
flesta bor i Gårdsten. Dessutom är 
det 28 ledare, med tidigare erfarenhet 
av sommarjobb, som rekryterats via 
Gårdstensbostäder. De flesta är högsko-
lestudenter som bor i Gårdsten.

I år får sju ungdomar möjlighet att 
sommarjobba med segling i Långedrag. 
Detta tack vare att Göteborgs 
Hamn ställer upp som sponsor av 
seglarskolan.

Liksom förra året delas sommarjob-
barna upp i små grupper för att arbeta 
säkrare med tanke på coronan och smitt-
spridningen. De bär dessutom västar 
med uppmaningen att hålla avstånd. 

SEGLARSKOLAN PÅGÅR  
MED NY SPONSOR 

För sjuttonde året i rad får unga från 
Gårdsten lära sig segla // s. 2 

  EN NY SKOLA MITT I BYN, 
VIKTIGASTE PUSSELBITEN

En skola som är öppen  
365 dagar om året // s. 3  

SOMMARENS ALLA  
HÄNDELSER  

Aktivitetsschema Juni,  
Juli och Augusti // s. 5-7 

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
Kontakta Svensk Fastighets-
förmedling eller Egnahemsbolaget 
direkt. www.egnahemsbolaget.se

Hemförsäkring
Har du ingen hemförsäkring 
– teckna en sådan redan idag.
Jämför hemförsäkringar - Oberoende 
bedömning (konsumenternas.se)
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Seglarskolan pågår med ny sponsor 
För sjuttonde året i rad får unga 
från Gårdsten lära sig segla 
och träffa ungdomar från andra 
delar av Göteborg. Ny sponsor är 
Göteborgs Hamn.

När ni läser detta pågår seglarsko-
lan för fullt ute i Långedrag med 31 
deltagare. Aktiviteten startade redan 
2005 genom ett samarbete mellan 
Rotaryklubben i Långedrag, GKSS och 
Gårdstensbostäder.

I år går Göteborgs Hamn AB in som 
sponsor och kanske kommer några av 
de unga seglarna att ha Hamnen som 
arbetsgivare någon gång i framtiden.

- För de flesta är hamnen en viktig del 
av Göteborg och då ska vi som arbets-
givare så klart spegla den mångfald 
som göteborgarna består av. Idag 
sysselsätter godsnavet närmare 22 000 
människor och vi växer så det knakar 
och behöver attrahera nya medarbetare, 

säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs 
Hamn och fortsätter.

- Sponsorsatsningen är en del i 
det stora arbetet vi gör för att säkra 
framtidens kompetens och öka antalet 
medarbetare med utländsk bakgrund.

Även sommarjobb
Sedan starten har närmare 400 unga 
från Gårdsten under somrarna fått 
uppleva segling och gemenskap.

- Med sponsringen från Göteborgs 
Hamn kan verksamheten utvecklas med 
inriktning mot att i första hand utöka 
ungdomsverksamheten, dessutom ska-
pas en möjlighet att få sommarjobb. Det 
är mycket glädjande för de unga som bor 
i Gårdsten, säger Gårdstensbostäders 
projektledare Salma Nazzal.

I år finns det 21 platser för ungdomar 
att få gå i seglarskola och tre platser för 
ungdomar att få åka på seglarläger till 
Æolusön.

Dessutom får sju ungdomar möj-
lighet att sommarjobba för GKSS som 
seglingsinstruktörer och hamnvärdar. 
Hamnen ombesörjer också körning av 
ungdomar till och från seglingen under 
en vecka.

- Vår förhoppning är att de unga vi 
satsar på ska få upp ögonen för oss och 
ha oss i åtanke som framtida arbetsgi-
vare och välja en inriktning mot sjöfart, 
logistik eller annat relaterat till hamnen, 
säger Elvir Dzanic. 

 

Långedrag
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Gårdsten behöver skola Mitt i byn  
- öppen 365 dagar om året
- En ny skola mitt i byn är en av 
dom viktigaste pusselbitarna i 
samhällsbygget Gårdsten, fram-
håller Gårdstensbostäders styrel-
seordförande Mohamed Hama Ali.

Lars Svensson som bor i Gårdsten, är 
pastor i Smyrnakyrkan samt ledamot i 
Gårdstensbostäders styrelse betonar 
också vikten av närhet till skolan.

- Gårdsten behöver en skola som 
andas föräldranärvaro. I områden som 
Gårdsten är elevernas språkkunskaper 
i genomsnitt lägre och då behövs en bra 
skola som i samverkan med föräldrar 
och andra kan ge eleverna bättre förut-
sättningar, säger Lars Svensson.

Gårdstensbladet har i flera artik-
lar låtit föräldrar och andra aktörer 
komma till tals och framföra åsikter 
om Gårdstensskolan. Bilden är mycket 
tydlig. Man vill ha en skola Mitt i byn 
på samma plats som den tidigare 
Gårdstensskolan. Rivningen av den 
gamla pågår.

En skola som är öppen 365 dagar om 
året som blir en mötesplats för boende i 
Gårdsten och där föreningar är engage-
rade på olika sätt. Där det kan bedrivas 
verksamhet även på kvällar och helger.

Viktig funktion
Mohamed Hama Ali framhåller att 
fördelarna med en skola Mitt i byn är 
oerhörda, både för Gårdsten och många 
andra stadsdelar i Göteborg.

- Skolan fyller då en trygghetsfunk-
tion men också en mycket viktig social 
funktion, säger Mohamed Hama Ali och 
tillägger att det även ger ökade möjlig-
heter till läxhjälp för eleverna.

Lars Svensson menar att en bra skola 
kan lyfta hela området.

- Drömmen vore att barnföräldrar 
väljer att flytta till Gårdsten just för att 
här finns en bra skola, säger han.

Gårdstensskolan har genom åren 
bedrivit undervisning för elever i årskur-
serna 4-9 och Lars Svensson tycker det 

är av yttersta vikt att ha en skola som 
omfattar högstadium.

- Det är viktigt för områdets att-
raktivitet och ger förutsättningar 
för goda föräldrakontakter. Det är 
högstadieskolor som når resultat som 
saknas i många av våra yttre stadsdelar 
i Göteborg. Detta behöver vändas för 
stadens skull och för Gårdstens skull, 
förklarar Lars Svensson.

Göteborgs Stad har gjort en förstudie 
och där föreslås att en ny skola byggs på 
samma plats som den tidigare. Men en 
F-6 skola, en grundskola utan högsta-
dium med undervisning till och med 
årskurs 6. 

Mohamed Hama 
Ali är ordförande i 
Gårdstensbostäders 
bolagsstyrelse.

Lars Svensson bor i 
Gårdsten, är pastor 
i Smyrnakyrkan 
och ledamot i 
Gårdstensbostäders 
styrelse.

Gårdstensborna vill ha en ny skola Mitt i byn. Rivningen av den gamla pågår.
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Problem med lösa hundar
Lösa hundar på gårdar och i Dalen 
har blivit ett problem. Därför vill 
Gårdstensbostäder påminna om 
de regler som gäller. Hundar ska 
hållas kopplade i Gårdsten.

De flesta människor gillar hundar 
men det finns också många som är 
rädda för hundar. Särskilt om dom 
är lösa. Hyresgäster hör av sig till 
Gårdstensbostäder och påpekar att 
lösa hundar springer in på gårdar och 
skrämmer både barn och vuxna. Andra 
tycker det är otrevligt och blir skrämda 
när lösa hundar dyker upp i Dalen.

Att vara hundägare innebär ett stort 
ansvar. Det är inte bara att hunden som 
ska må bra och bli väl omhändertagen, 
det finns krav från samhället också. 
Dessa förpliktelser framgår av Lagen 
om tillsyn över hundar och katter. 

Lagen föreskriver bland annat att 
hundar ska hållas under sådan tillsyn 
och skötas på ett sådant sätt som 

behövs för att förebygga att de orsakar 
skador eller avsevärda olägenheter. Om 
någon brister i tillsyn eller skötsel kan 
det resultera i föreläggande och förbud 
samt vite. Länsstyrelsen får också 
besluta att en hund ska omhändertas.

I Göteborgs stads lokala ordningsfö-
reskrifter tas också upp vad som gäller 
för hundägare. Där sägs bland annat att 
hundar ska vara kopplade på offentliga 
platser i anslutning till skolor, förskolor, 
fritidshem och allmänna lekplatser.
Se även ditt hyreskontrakt. 

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.  

Grillning
Två nya ställen som du 
kan ställa upp din grill på 
finns nu i Gårdstensdalen. 
Använd med fördel dessa 
platser. Tänk på att alltid 
ta med dig allt skräp efter 
att du haft picknick. 

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.

Missa inte bokbussen
Varje onsdag kl. 18.40-19.20 kommer bokbussen till 
Muskotgatan vid Gårdsten centrum. Välkomna!
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Aktivitet: Dag och tid: Arrangör:
Prova på olika idrotter i 
Gårdstensdalen för 7-16 år

Tis,ons,fre,lör kl 14.00-18.00 
under v.25-30

Svensk-somaliska  
fotbollssällskapet 

POP-UP GAMES i 
Gårdstensdalen

15/6-18/6 
kl 11.00-17.30

RF-SISU

Basket- och fotbollsträning 
i Gårdstensdalen. 
För barn 9-15 år

Måndag, onsdag och lördag 
kl 17.00-19.30
Start lördag v 24

Barn- och familjeföreningen 
i Angered:

POP-UP PLAY i  
Gårdstensdalen

v.25-v.26 kl 12.00-18.00 Kompetensprojektet

Cykelskola 
för vuxna i Gårdstensdalen

Måndag, onsdag samt  
torsdag 
kl 18.00-20.00 
21/6-12/7

Gårdstensbostäder  
tillsammans med  
Cykelfrämjandet.
072-330 61 31
Föranmälan krävs.

Cykla tillsammans i 
Gårdstensdalen

Måndag och onsdag
kl 14.00-16.00 
under v.25-33

Angereds Cykelförening
Medlemsavgift: 100 kr/per-
son. www.angeredcf.se
Föranmälan krävs.

Fotbollsskola med GAIS för 
barn 7-14 år

Måndag- fredag 
kl 10.00-13.00
Vecka 26

Gårdstensbostäder  
tillsammans med GAIS.
50 kr/person. Samling i 
Gårdstensdalen vid 
Diamanten.

Seglarskola i Långedrag
för barn 7-12 

Vecka 25,26 och 32. 
Föranmälan krävs

Gårdstensbostäder  
tillsammans med GKSS,  
Rotary Långedrag samt  
Göteborgs Hamn

Minifestival i Gårdstens-
dalen

Fredagen den 2/7 
kl 13.00-18.00

Fritidsgården

Fritidsaktiviteter
för barn 10-12 år

Måndag-fredag 
kl 12.00-16.00

Fritidsklubben Diamanten

Minigolfbanan Måndag till fredag  
kl 11.00-16.00

Gårdstensbostäder

Sommar i Gårdsten – juni
vecka 24–26

För mer information: www.gardstensbostader.se
www.facebook.com/gardstensbostader
@gardstensbostader  
Aktiviteterna är gratis om inget annat anges. 
Med reservation för eventuella ändringar
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Aktivitet: Dag och tid: Arrangör:
Basket- och fotbollsträning 
i Gårdstensdalen.  
För barn 9-15 år

Måndag, onsdag och lördag 
mellan kl 17.00-19.30
 

Barn- och familjeföreningen 
i Angered

Regelbundet aktiviteter i 
Gårdstensdalen.

För mer info, instagram: 
gardstens_fritidsgard

Fritidsgården 

POP-UP GAMES i 
GårdstensDalen

6/7-9/7 kl 11.00-17.30 RF-SISU

POP-UP PLAY i 
Gårdstensdalen

v.28 kl 12.00-18.00 Kompetensprojektet

Fritidsaktiviteter
för barn 10-12 år

Måndag-fredag 
kl 12.00-16.00

Fritidsklubben Diamanten

Seniorträff för 55+ 8/7 kl 13.00-15.00 
Anmälan krävs senast  
kl 15 dagen innan. 
Ring 031-365 23 73

Träffpunkter Angered

Cykla tillsammans i 
Gårdstensdalen 

Måndagar & torsdagar kl 
14.00-14.45 & 15.00- 16.00

Angereds cykelförening
Medlemsavgift: 100 kr 
Mer info: www.angeredcf.se
Föranmälan krävs

Minigolfbanan Måndag-fredag
kl 11.00-16.00 

Gårdstensbostäder

Friidrottsträningar på
Angeredsvallen från 9 år

Från och med 28/6 – 16/8, 
varje måndag. kl 15.00-17.00

Barn- och familjeföreningen 
i Angered

Sommar i Gårdsten – juli
vecka 27–30

För mer information: www.gardstensbostader.se
www.facebook.com/gardstensbostader
@gardstensbostader  
Aktiviteterna är gratis om inget annat anges. 
Med reservation för eventuella ändringar
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Aktivitet: Dag och tid: Arrangör:
Basket- och fotbollsträning 
i Gårdstensdalen.  
För barn 9-15 år

Måndag, onsdag och lördag 
mellan kl 17.00-19.30

Barn- och familjeföreningen 
i Angered

Seglarskola i Långedrag
för barn 7-12 år

V. 32 i Långedrag
Måndag – fredag 
kl 8.00-17.00 

Gårdstensbostäder 
tillsammans med GKSS,  
Rotary Långedrag samt  
Göteborgs Hamn.
För mer info: 031-332 60 07
tel 031-332 60 00
Föranmälan krävs

Regelbundet aktiviteter i 
Gårdstensdalen. 

Minifestival i  
Gårdstensdalen.

För mer info, instagram: 
gardstens_fritidsgard

Fredagen 13/8 
kl 13.00-18.00

Fritidsgården 

Fritidsgården

Cykelskola för vuxna i 
Gårdstensdalen.

Måndag och onsdag 
kl 18.00-20.00 
16/8-15/9

Gårdstensbostäder tillsam-
mans med Cykelfrämjandet.  
072-330 61 31. 
Föranmälan krävs

Fritidsaktiviteter
för barn 10-12 år

Måndag-fredag 
kl 12.00-16.00

Fritidsklubben Diamanten

Seniorträff för 55+ 5/8 kl 13.00-15.00 
Anmälan krävs senast  
kl 15 dagen innan.  
Ring 031-365 23 73

Träffpunkter Angered

Cykla tillsammans 
i Gårdstensdalen

Måndagar & torsdagar kl 
14.00-14.45 & 15.00- 16.00

Angereds cykelförening
Medlemsavgift: 100 kr 
Mer info: www.angeredcf.se
Föranmälan krävs

Minigolfbanan Måndag-fredag
kl 11.00-16.00 
under v.31-32

Gårdstensbostäder

Friidrottsträningar på
Angeredsvallen från 9 år

Från och med 28/6 – 16/8, 
varje måndag. kl 15.00-17.00

Barn- och familjeföreningen 
i Angered

Sommar i Gårdsten – augusti
vecka 31–33

För mer information: www.gardstensbostader.se
www.facebook.com/gardstensbostader
@gardstensbostader  
Aktiviteterna är gratis om inget annat anges. 
Med reservation för eventuella ändringar
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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

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.

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

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


