
www.gardstensbostader.se

Information från Gårdstensbostäder Nr. 10 / Oktober 2016

SABOs hedersomnämnande 
till Gårdstensbostäder

Gårdstensbostäder väcker upp-
märksamhet över hela Sverige. Se-
naste exemplet är det fina heder-
somnämnande som företaget fick 
när SABOs Bopris 2016 delades ut.

SABO, som organiserar cirka 300 allmän-
nyttiga bostadsföretag, höll den 12-13 
oktober sin integrationskonferens i Göte-
borg. Andra konferensdagen ägnades helt 
åt Gårdsten. Närmare 200 deltagare från 
hela landet fick lyssna till föreläsningar 
om hur området utvecklats sedan Gård-
stensbostäder bildades 1997. Dessutom 
gjordes rundvandringar i området.
 Under konferensen fick Gårdstens-
bostäder ta emot ett diplom med heder-
somnämnande i tävlingen SABOs Bopris.

 - Vi är jätteglada för att ha fått detta di-
plom som bevis på vårt konsekventa arbe-
te i stadsdelen. Det har varit en spännande 
resa tillsammans med boende, medarbe-
tare och vår engagerade styrelse, säger 
Michael Pirosanto, vd på Gårdstensbostä-
der. Nu börjar fler byggföretag bygga och 
investera i Gårdsten och vi ser fram emot 
allt nytt som händer i stadsdelen med fler 
bostäder och fler arbetstillfällen.

Juryns motivering:
GÅRDSTENSBOSTÄDER - får ett heder-
somnämnande för sitt unika helhets-
grepp och uthålliga arbete med att rusta 
upp och utveckla stadsdelen.
 För 20 år sedan fick det då nybildade 
bolaget börja från scratch med att rusta 

upp fastigheter och utemiljö. Idag råder 
en helt ny situation tack vare Gårdstens-
bostäders långsiktiga strategibygge. Nu 
vågar andra byggherrar satsa i Gårdsten 
och det pågår nyproduktion med fler 
hustyper och upplåtelseformer.

Juryn utgjordes av:
Ewa Thalén Finné, juryordförande, leda-
mot i SABOs styrelse
Martin Grander, forskare, Malmö Högskola
Karin Perols, Sveriges Kommuner och 
Landsting
Anna Heide, MKB och expert i SABOs in-
tegrationsprojekt
Ylva Sandström, SABO, juryns sekreterare

Samtliga pristagare kan du läsa mer om 
på SABOs press-sida:
www.mynewsdesk.com/se/sabo

Välkomna till utställningslokalen om bostadsbyggande i Gårdsten 
När: varje onsdag kl. 16.30-18.00   •    Var: utställningslokalen i Gårdstens Centrum    Vi bjuder på kaffe

Byggplaner i Gårdsten - Utställning
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De bodde i stadsdelen redan när 
Gårdstensbostäder bildades 1997. 
Sedan dess har Asha Adnan och 
Abdillahi Hussein varit engagera-
de i förändringsarbetet för Gård-
stens bästa.

- Jag vill fortsätta att vara med i den här 
processen som startade på 90-talet. Då 
var det dött här i centrum med bara en 
liten mataffär. Vi var ett antal boende 
som började kämpa och engagera oss 
och Gårdstensbostäder lyssnade på oss, 
berättar Asha Adnan.
 De boendes medverkan i föränd-
ringsarbetet har betytt mycket och se-
dan ett år tillbaka är Asha Adnan en av 
sex ordinarie ledamöter i Gårdstensbo-
städers styrelse.
 - Samverkan med de boende befräm-
jar utveckling och här i Gårdsten går ut-
vecklingen åt rätt håll, säger hon.

Kooperativt arbete
Asha är från Somalia där hon arbeta-
de inom landets centralorganisation 
för kooperation. Det var i den rollen 
som hon kom i kontakt med svenska 
biståndsorganisationen ”Kooperation 
Utan Gränser” och vid två tillfällen gjor-
de hon studieresor till Sverige.
 Asha kunde 1993 förenas i Sverige 
med sin make Abdillahi Hussein, som 
då bodde här sedan några år tillbaka. 
Abdillahi är ett ganska välkänt ansikte 
i Gårdstens centrum där han finns bak-
om disken i makarnas butik Truth Style. 
Men det kan inte jämföras med hur 
känd han är i Somalia.
 Här är en del av hans meritlista: Chef 
för somaliska Nationalteatern med 500 
anställda, medlem av somaliska parla-
mentet, journalist, författare av roma-
ner och barnböcker. En av hans roma-
ner, ”Den utstötta flickan”, har tryckts i 
över en kvarts miljon exemplar.
Lägg därtill att Abdillahi, utöver soma-
liska och svenska, behärskar engelska, 
ryska, italienska och arabiska mer eller 
mindre flytande. 
 - Vi trivs bra här i Gårdsten, säger Ab-
dullahi som fortsätter sitt författarskap 

på somaliska med hopp om att någon 
gång kunna återvända till hemlandet.

Information om 
kultur
Sedan många år tillbaka gör han stora 
insatser för att sprida information om 
somalisk kultur till svenskar och in-
formera om svensk kultur till somalier. 
Bland annat via närradio, kulturprojekt 
och översättningar.

 - Att bryta segregation och utanför-
skap är det allra viktigaste, konstaterar 
Abdillahi och Asha. Just detta är något 
som Asha också ägnar sig åt i sitt dag-
liga arbete på Integrationscentrum. Det 
handlar om att ta emot nyanlända och 
vägleda dem in det svenska samhället. 
Det kan vara allt från föreläsningar 
kring svenska samhällsfrågor till hjälp 
med praktiska saker.
 - Det är ett arbete som jag trivs väl-
digt bra med, säger Asha.
Text: Kenth Lärk

De engagerar sig för 
Gårdstens bästa

För 15 år sedan tog Asha Adnan steget att bli egen företagare och startade butiken Truth Style i Gårdstens 
centrum. Maken Abdillahi sköter det dagliga arbetet i affären.
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Hos Gårdstensbostäder råder 
verkligt medinflytande. De boende 
har varit delaktiga i områdets ut-
veckling ända sedan samhällsbyg-
get Gårdsten startade.

Bolagsstyrelsens sammansättning är 
ett unikt exempel på verkligt inflytande. 
Sex av styrelsens sju ordinarie ledamö-
ter är hyresgäster med de befogenheter 
och ansvar som ett sådant viktigt upp-
drag innebär.
 Filosofin bakom detta är egentligen 
ganska enkel. De som bor i Gårdsten är 
de verkliga boendeexperterna. De vet 
vad som behövs och krävs när området 
ska utvecklas.
 - Ja, det är verkligen jätteviktigt att vi 
som är med i styrelsen också är boende 

i Gårdsten, förklarar Asha Adnan som är 
styrelseledamot sedan ett år tillbaka.
 - Gårdstensbostäder har förstått hur 
angeläget det är att lyssna på oss och 
engagera oss i utvecklingen av området, 
säger hon.
 Gårdstensbostäder ingår i Framti-
denkoncernen som är en del av Göte-
borgs Stad och som består av bl a de 
fyra bostadsföretagen i Göteborg. Ord-
förande i Gårdstensbostäders styrelse 
är koncernchefen Mariette Hilmersson. 
Därmed har man skapat korta besluts-
vägar i styrelsearbetet. Text: Kenth Lärk

Här är hyresgästerna som är ledamöter 
i Gårdstensbostäders styrelse: Roland 
Smith, Jaroslava Tolicova, Marek Hom, 
Lars Svensson och Asha Adnan. 

Rensa ogräs i rabatter hela dagar-
na kanske inte är världens roligas-
te jobb. Men sommarjobbet kan 
vara ett första viktiga steg i karri-
ären. Fråga Belmin Belic. Han vet.

- Att starta med ett blankt cv och söka 
jobb är inte det lättaste. Men så är 
det ju när man kommer direkt från 
skolan, säger Belmin Belic. Det är här 
som Gårdstensbostäders sommarjobb 
kommer in i bilden. I år var det 135 
ungdomar som fick chansen.
 - Det som Gårdstensbostäder gör för 
ungdomar är ganska unikt. Fler borde 
ta efter, säger Belmin
 - Även om sommarjobbet inte alltid 
är så roligt så får du erfarenhet och re-
ferenser, fortsätter han.

Blev uppringd
Belmin gjorde uppenbarligen ett gott 
intryck när han sommarjobbade. En dag 
blev han uppringd av Gårdstensbostä-
der. Företaget Vinga Hiss skulle göra ett 
stort jobb i området.
 - Jag läste data och IT samt lite el på 
gymnasiet och det passade bra i sam-

manhanget, säger Belmin som fick en 
projektanställning hos Vinga Hiss.
 Han fick hjälpa till med hissmontage och 
göra de enklaste jobben. Det ena gav det 
andra och projektanställningen förlängdes. 
Sedan blev det provanställning och nu har 
Belmin en fast tjänst på företaget. Han 
har dessutom avancerat till arbetsledare.

Bestämma sig
Att få ett sommarjobb öppnar naturligt-
vis inte alla dörrar i jakten på arbete. 
Det handlar mycket om den egna in-
ställningen.
 - Man får bestämma sig. Vill man ha 
ett jobb eller inte, konstaterar Belmin.
 Han bor numer med sambo och dotter 
i eget hus i Backa men har fortfarande 
kontakt med många av barndomsvän-
nerna i Gårdsten. Och föräldrarna bor 
kvar. Text: Kenth Lärk

Fakta
Belmin Belic 
Ålder: 28 år. Kom till Sverige 1993 från 
Bosnien
Bor: Eget hus i Backa. Uppvuxen i Gårdsten
Familj: Sambo och dotter på 7 månader
Yrke: Arbetsledare på Vinga Hiss

Belmins resa började 
med ett sommarjobb

Boende dominerar 
i bolagets styrelse

Asha Adnan är en av ledamöterna i 
Gårdstensbostäders styrelse.

Belmin Belic fick en projektanställning hos Vinga 
Hiss för sju år sedan. Idag är han arbetsledare.
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Iman-Zahra Jama är alltid beredd 
att ge en hjälpande hand. Därför 
premierades hon när Årets Gård-
stensbor för 2015 utsågs. Till den 
årliga ceremonin i Idéum hade 
även alla tidigare pristagare bju-
dits in.

Iman-Zahra Jama är mamma till fem 
barn och jobbar heltid inom sjukvården. 
Just nu finns hon på BVC i Angered och 
Bergsjön med speciellt fokus på för tidigt 
födda barn. 
 Hon har alltid varit noga med att trä-
na och hålla sig i god fysisk kondition. I 
grunden är hon friidrottare. På Tränings 
Träffen i Gårdsten uppmuntrar hon an-
dra att träna mer. Det är inte ovanligt att 
hon både ringer och knackar dörr hos 
dem som tvekar.
 - Kom igen nu, du måste träna och få 
energi, är hennes budskap.
Är träningslokalen stängd så tar hon 

med gruppen på stärkande promenader 
istället. Och ibland pratar man om häl-
sa, lagar mat eller har lite yoga tillsam-
mans.
 Iman-Zahra gör fler insatser för sina 
medmänniskor i Gårdsten. Till exempel 
tolkning, hjälp att fylla i blanketter och 
betala räkningar, lära kvinnor att cykla 
och simma.
 - Jag har fått lära mig så mycket i det 
svenska samhället. Nu vill jag ge tillba-
ka, säger hon.

Juryns motivering:
Iman-Zahra Jama är väldigt aktiv och en 
nyckelperson när det gäller rekrytera 
kvinnor till TräningsTräffen. Hon hjälpar 
till att tolka, kontaktar, och ibland ring-
ar hon även hemifrån för att få tag på de 
som vill träna för att ge information. Hon 
underlättar för bolaget med kontakterna 
vad gäller det somaliska språket. Hon är 
alltid hjälpsam även när träningspasset 
är slut.

Det finns platser kvar i höstens key-
boardkurs. Träning tisdagar kl. 17.00-
19.00. Kontakta Salma på Gårdstens-
bostäder om du är intresserad. Telefon 
växel: 031-332 60 00.

Du som inte har betalat din hyra i tid har fått påminnelse och inkassokrav från Gårdstensbostäder. Nu ändras 
rutinerna för detta och kravhanteringen överlåts till Intrum Justitia. 

Från den 1 januari kommer du som inte betalat din hyra i tid att få ett inkassokrav runt den 10:e i månaden. Det kommer inte att 
skickas ut någon påminnelse längre.
Om du har frågor runt din obetalda hyra skall du vända dig till Intrum Justitia och inte till Gårdstensbostäder efter den 1 januari.

Iman-Zahra Jama – Årets Gårdstensbo

Keyboardkurs i Musikstudion

Den 1/1 2017 ändrar Gårdstensbostäder sina kravrutiner

 - Jag är tacksam för att det finns ett område som 
Gårdsten, säger Iman-Zahra Jama som bott här i 20 år.

Ta hand om din 
katt i området
Många katter springer lösa i Gårdsten 
och när de tas om hand vet man inte vem 
ägaren är. Ett tips är att både kastrera 
sin katt och att chip-märka dem så är 
det lättare att hitta ägaren. Gå med i 
facebook-gruppen Gårdstenskatterna.
Så kanske du både hittar din katt och kan 
anmäla en som du hittar.

Kontakta Gårdstensbostäder om du 
vill bli medlem och hyra bil i elbils-
poolen.
Välkommen till Kastanjgården 3 
måndag-torsdag kl. 8-16.30. Ons- 
dagar även kl. 16-18.30 och fredagar 
kl. 8-12.30. Telefon: 031-332 60 00.

Länk för anmälan, prislista och 
information finns på 
www.gardstensbostader.se

Under vår/sommar byts den ena bilen ut till en 
laddhybrid så du kan åka längre sträckor. Mer 
information kommer att skickas ut till alla med-
lemmar och skrivas om i Gårdstensbladet.

Under vår/sommar byts den ena bilen ut till en 

Hyr elbil genom Gårdstens-
bostäder 
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Filmvisning på Fritidsklubben 
Diamanten. Välkomna på fredagar 
kl. 14.30.

Höstens filmer:
21/10: Captain America-Civil war
28/10: Jakten till månen
4/11: Hail, Caesar
11/11: A Bigger Splash
18/11: Allegiant
25/11: Eddie the Eagle
2/12: Ratchet & Clank
9/12: The Huntsman: Winters War
16/12: The Angry Birds Movie

Filmvisning

Aktivitetsschema TräningsTräffen 2016 
Tisdagar: Gymmet öppet för egen träning kl.15.30 – 17.00
Onsdagar: Aktiviteter tillsammans med GöteborgsVarvet kl.17.30 – 19.00.  
Vi samlas i gymmet nedanför IDÉUM på Kanelgatan 1 i Gårdsten. 

TräningsTräffen

Kontaktpersoner:
Johanna Froode johanna.froode@goteborgsvarvet.se 0707-90 46 14 eller
Salma Nazzal salma.nazzal@gardstensbostader.se 031-332 60 07.

Aktiviteterna är preliminära och ändringar kan inträffa. Aktiviteterna är gratis, alla kan vara med och ingen föranmälan krävs.

DATUM AKTIVITET

26/10 Träning Styrka och motion

2/11 Föreläsning HÄLSA - ”Hur kan jag påverka min hälsa” Johanna Froode

9/11 Träning, IDÉUM ZUMBA, instruktör Paula Mendez

16/11 Träning Styrka och motion

23/11 Träning Sjukgymnastik och frågestund, sjukgymnast Eric Senorski

Är du hyresgäst hos Gårdstensbostäder 
kan du hyra lokal i området:

Timjansgården,  
norra Gårdsten
Lokalen är för max 50 personer. I hyran 
ingår bord och stolar, ett enklare kök 
för varmhållning och kaffebryggare. 
Hyran är 1.500 kr samt en deposition på 
1.000 kr. För barnkalas gäller: hyra 500 
kr och deposition 500 kr. 
För bokning och ytterligare information 
kontakta: 
Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 
telefon 031-332 60 00 på vardagar.

Hyr lokal för fester och 
andra arrangemang

Är du hyresgäst hos Gårdstensbostäder 
kan du hyra lokal i området:

Timjansgården,

Solhuskafé
Varmt välkomna till 
Ekgården 39. 
Öppet: Söndagar 
kl. 15-17

Mamas Retro Gårdsten
Skänk barnkläder, mammakläder eller 
barnartiklar till Mamas Retro.

Kontakta: 
Randi 0760-500 342 eller 
Carina 0760-500 484.

”Lilla snickeriet”
Lindgården 37.
Kontaktperson George 0704-57 89 24



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  1 0  /  2 0 1 6

Just nu söker vi unga, engagerade deltagare till måleriprojektet Sätt färg på 
Göteborg - ett projekt med stora möjligheter att snabbt komma ut i arbete.  

Med Sätt färg på Göteborg får du:
• Gå en vuxenutbildning 
• Handledning från en måleriinstruktör
• Uppleva glädje och gemenskap

Efter utbildningen får du:
• Arbeta med ett kreativt yrke
• Ett yrke i en framtidsbransch
• Chans till ett välbetalt jobb

Intresserad? 
Kontakta Salma Nazzal på Gårdstensbostäder:
031-332 60 07 
salma.nazzal@gardstensbostader.se

 

Är du en tjej eller kille på 19-24 år? 
Vill du ha ett yrke?
Vi söker efter dig som vill börja jobba som yrkesmålare! 

BETWEEN THE AGE OF 19 AND 24?  WANT A PROFFESSION? Then you could be a part of the project “Sätt färg på Göteborg”! We are currently looking for young adults who wants to work as a painter in the future. Please contact Salma Nazzal at Gårdstensbostäder for more information. 

Läs mer om projektet
www.sattfargpa.se

Sätt färg på Göteborg drivs bland annat av Måleriföretagen i Väst, Framtidenkoncernen, AkzoNobel, 
Göteborgs 400- årsjubileum 2021 och är delfinansierat av Svenska ESF-Rådet. 
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Kom igång-gympa för kvinnor

Tid & plats: onsdagar kl 14-15 i 
Timjansgården. Veckorna 35-49 (ej 
vecka 44, höstlovet)

www.goteborg.se/halsoteketangered

Avoinna / Öppet:
päivittäin/varje dag
ma/må-tis/ti kl 9-15 pe/fre 9.13
Lounas/lunch tis/ti ja/och tor/to.
klo/kl 12-14. Hinta/pris 40:-/50:-
Sotalapset/krigsbarn tiistaisin/tisdagar
parittomilla viikoilla/ojämna veckor.
Jalkahoito/fotvård, soita ja tilaa aika
ring o boka tid 0708 936325, Kaija.
Puh/tel 031 330 98 55
E-posti/e-mail finskaaftonstjarna2@tele2.se 
Kotisivu/hemsida www.peppargatan41.se
Tervetuloa/Välkomna!

Onsdagar:
Gårdstens Centrum kl. 17.30-18.25 

Mer information hittar ni på: 
www.goteborg.se 

Gratisgympa med 

Hälsoteket
Finska Aftonstjärnan

Ilta Tähti   
Missa inte

Bokbussen!

Tillgång till tidningar, spel 
och trevligt sällskap finns 
alltid. 

För tillgång till syrummet 
Kontakta Barbara på måndagar 
eller 
Gull-Britt som har nyckel.
tel: 070 - 406 81 05
epost: gullran@hotmail.com

Välkomna önskar
AKTIVITETSGRUPPEN:
Allan, Barbara, Gull-Britt, 
Karl-Gunnar, Johan, Anita J, 
Hellny, Laila, Iranska senior- 
föreningen & Svenska Kyrkan

Bra att veta 
om Senior-
lokalen!MÅNDAGAR: Öppet kl. 10-17.30

TISDAGAR: ÖPPET KL. 10-18.45

ONSDAG: ÖPPET KL. 10-12, 14-16

TORSDAGAR: Öppet kl. 14-18.45

FREDAGAR: Öppet kl. 10-14

SÖNDAGAR: Öppet kl. 15-17

Iranska Senior-
föreningen  håller 
öppet kl. 10-12

Sittgympa med Allan 
kl. 10-11

Iranska Seniorföreningen 
håller öppet kl. 10-12

Musikcafé med Gunnareds Församling 
Svenska Kyrkan 
udda veckor kl. 14-16

Matlagning & Lunchservering 40:- med musik och kultur med 
Iranska Seniorföreningen. Udda veckor kl. 10-14  
Ej lunch  jämna veckor, kl. 10-12

Kafé med Anita J och hembakat för alla 55+ i Gårdsten 15 kr/person  
kl. 15-17 
Välkomna!

Lär dig 
Spanska
kl. 12-14 

Spela biljard & pingis
kl. 16-18.45

Spela boul kl. 14-16

Spela biljard & pingis
kl. 16-18.45

Spel- och 
trivselkväll 
kl. 14.30-17.30

Välkomna alla 55+ 
Program och öppettider, Seniorlokalen, Muskotgatan 10, Gårdsten Centrum

Introduktion och hjälp 
med dator/surfplatta/
smartphones och hus-
hållsbudget 
kl. 13.30-16.30
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Har du frågor eller behöver anmäla 
eventuella fel som rör ditt boende, 
kontakta huscheferna via telefon, 
besök eller via hemsidan och Mina 
sidor.   

Telefontid mån-fre kl. 10-11
Västra: 
Adem  031-332 60 45
Robin  031-332 60 53 
Zarif  031-332 60 52  
Östra:
Hans  031-332 60 71
Gabor  031-332 60 70
Bashkim  031-332 60 63
Björn  031-332 60 73 
Norra:
Berndt  031-332 60 67 
Christer  031-332 60 68

Dygnet runt kan du tala in ett med-
delande på telefonsvararen. Även för 
bokning av grovsoprum.

Besökstid måndag, tisdag, torsdag 
kl. 11-12, onsdag kl. 11-12 samt 
kl. 16-18.30, fredag kl. 11-12.30. 

Områdeskontor:
Kastanjgården 3 – För boende i västra 
Gårdsten (Peppar- och Kanelgatan)
Muskotgatan 16 – För boende i östra 
(Muskot- och Salviagatan) och norra 
Gårdsten (Timjans- och Saffransga-
tan). 
 
Skicka e-post till huschefen (adress 
finns i ditt trapphus) eller skicka en 
felanmälan via hemsidan
www.gardstensbostader.se/
Mina-sidor 

Ring kvällstid
Efter öppettider kontakta först och 
främst: 
Gårdstensbostäders Trygghetsgrupp 
031-330 33 12

Söndag-torsdag 15.30-23.00, fredag 
12.30-00.30 samt lördag 15.30-00.30.

I andra hand kontaktar du Jouren 
031-331 07 39

Andra frågor dagtid
om din bostad, välkommen till 
Kastanjgården 3.
031-332 60 00

Öppettider: måndag, tisdag och 
torsdag 8.00-16.30. 
Lunchstängt kl. 12-13. 
Onsdag 8.00-15.30 samt 16.00-18.30. 
Lunchstängt kl. 12-13. 
Fredag kl. 8.00-12.30. 

www.gardstensbostader.se

Ring dygnet runt, besök eller e-posta

Gårdstensbostäder AB
Box 4, 424 21 Angered

Tel: 031-332 60 00 Fax: 031-332 60 01 
Besöksadress: Kastanjgården 3

Tipstelefon till Polisen 
Telefon: 114 14 
Polisanmälan www.polisen.se 

Servicetelefon Utemiljöer  
Ring 031-368 00 00 eller 
goteborg@goteborg.se

Flexlinjens beställningscentral 
031-41 96 90. Trafikeras dagligen 
kl. 8.00-16.00, 1 gång per timma.

PRO-Vättle - Selvy Lyrberg telefon 
0705-39 60 65. Muskotgatan 8,  
säkrast torsdagar kl. 11.00-13.30.

För tömning på Återvinningsplatser 
0200-88 03 11 eller info@ftiab.se
Uppge följande nummer på återvin-
ningsplatsen när du kontaktar för 
tömning:
• Kanelgatan 14 (utanför Akacia-
 gården): 99024
• Kanelgatan 52 (utanför Aspgården):  
 99015
• Timjansgatan 27: 14674
• Saffransgatan 13: 14673
• Muskotgatan 21-23: 15494

Angered Arena 
Öppettider, bokningslänkar och 
priser finns på www.goteborg.se/
angeredarena 

Fixarservice Angered 
För dig över 67 år 031-365 22 00
epost: fixare@angered.goteborg.se

Problem med skadedjur? 
kontakta NOMOR 
0771-122 300 
epost: teamvast@nomor.se 

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

Tv, bredband, telefoni
Beställ på 
www.framtidensbredband.se
Frågor om specifika tjänster och 
felanmälan: Kontakta din leverantör

SDF Angered
Medborgarkontoren hjälper dig att få 
svar på dina frågor. 
Angered centrum, tfn 031-365 17 20 
Hammarkullen, tfn 031- 365 29 00 
E-post: medborgarkontoret@ange-
red.goteborg.se   
www.goteborg.se/angeredsmedbor-
garkontor   

Grannsamverkans kontaktombud 
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
Thomas Giagmouridis 0707-48 79 25 
och Ida Månqvist 0739-46 16 59 från 
Kryddhyllan
Vill du bli kontaktombud, kontakta 
Jan Karlsson.

Hyresgästföreningen 
Västra Gårdsten 
Telefon: 0725-54 54 11
Öppet hus första torsdagen i 
månaden kl. 18-19.30.
Snickeriet, Bokgården 19, öppet för 
alla boende hos Gårdstensbostäder 
söndagar kl. 16-18.

Norra Gårdsten 
Information om aktiviteter sätts upp 
på anslagstavlorna.

Elbilspoolen
Bilpoolssupporten:
Helgfria vardagar 7-17: Gatubolagets 
Servicecenter 031-368 49 00. 
Övrig tid: Journummer 0771-27 37 00. 

Nyttiga kontakter




