
Färre vardagsbrott och ökad trygg-

het var i fokus när förre statsmi-

nistern Fredrik Reinfeldt besökte 

Gårdsten.

 - Man har, tack vare samarbete, 

åstadkommit en väldigt fin vändning här 

i Gårdsten, säger Fredrik Reinfeldt.

 Det var Trygghetskommissionen, 

tillsatt av försäkringsbranschen, som 

den 6 november besökte Gårdsten. Un-

der ledning av Fredrik Reinfeldt ska den 

oberoende expertkommissionen analy-

sera utvecklingen av vardagsbrottslig-

heten. Man ska också föreslå åtgärder 

för att motverka brottslighet och minska 

otryggheten i samhället.

 Anledningen till att kommissionen bild-

ades var att antalet anmälda brott ökar. Det 

handlar till stor del om så kallade vardags-

brott som inbrott, stöld och bedrägerier. 

Positiv utveckling
I Gårdsten är utvecklingen den motsatta. 

Här minskar antalet anmälda brott. När 

bolaget bildades för 20 år sedan hade 

man fler anmälda brott per tusen invå-

nare än genomsnittet för hela Göteborg. 

Idag är siffran långt under genomsnittet 

i Göteborg.

 Vid besöket fick kommissionens leda-

möter en redovisning av hur man lyckats 

skapa en positiv utveckling i Gårdsten.

 Fredrik Reinfeldt tycker det finns an-

ledning att dra lärdom av de viktiga re-

sultat som uppnåtts i stadsdelen för att 

minska brottsligheten och skapa ökad 

trygghet.

 - Man arbetar långsiktigt och har ett 

bra samarbete mellan fastighetsägare, 

företag och där trygghetsgruppen i om-

rådet har en viktig uppgift. Mycket har 

gjorts på ett bra sätt i Gårdsten, säger 

den förre statsministern.

 Besöket i Gårdsten var ett led i kom-

missionens arbete med att inhämta syn-

punkter och idéer från kommuner, orga-

nisationer och andra lokala aktörer som 

verkar i brottsutsatta områden. Trygg-

hetskommissionens arbete ska vara 

slutfört senast den 1 juni 2018.

Gårdsten fick beröm av 
förre statsministern

El Sistema måndag 
4/12 kl. 14.30
Gårdstens Centrum

Luciatåg onsdag 
13/12 kl. 13.00  
Gårdstens Centrum

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

Information från Gårdstensbostäder Nr. 11 / November 2017

Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto informe-

rade Fredrik Reinfeldt och övriga i kommissionen om 

hur man arbetar i stadsdelen.

Trygghetskommissionen gjorde en promenad genom Gårdsten.

Boutställningen är 
öppen varje onsdag
Ta del av vad som byggs och vad som 

ska byggas i Gårdsten.

Öppettider: 16.30-18.00  

Var: Utställningslokalen i Gårdstens 

Centrum

Vi bjuder på kaffe och från december 

serveras även glögg!

Välkommen att se och lyssna på 

Luciakonsert måndagen den 4/12 kl. 

14.30 i Gårdstens Centrum. Barnen från 

Romano Ilo och Kanelgatans förskola 

uppträder tillsammans under namnet 

”Vita händer”. 

Välkomna att lyssna på Gårdstenssko-

lans femteklassare som kommer och 

lussar i Gårdstens centrum. Gårdstens-

bostäder bjuder på 

glögg och fika för 

alla besökare.
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Ny ägare av Frukthallen 35 frigjorda 
lägenheter 
hyrs ut på rätt 
sätt

Internationella gäster

Gårdstens Frukthall bytte ägare den 1 

september. Ny ägare är Abdulaama Wa-

midh som berättar att han satsar på att 

erbjuda varor av hög kvalitet till bra priser.

Gårdstensbostäders satsning mot 

olovlig uthyrning i andra hand 

fortsätter. Nu har 35 lägenheter 

kunnat frigöras.

 - Vi tycker att det är ett fantastiskt 

bra resultat. Dessa 35 lägenheter har 

istället gått till människor som verk-

ligen behöver dom, säger Anna-Carin 

Lundblad som är uthyrningsansvarig.

 Det målmedvetna arbetet mot olov-

lig uthyrning i andra hand kommer att 

fortsätta. Gårdstensbostäder har för 

närvarande cirka 100 ärenden ytterli-

gare som man bearbetar.

 Satsningen mot den olovliga an-

drahandsuthyrningen handlar om att 

skapa trygghet och säkerhet. Som hy-

resgäst är det en trygghet att veta vilka 

man har som grannar. Och som hyres-

värd måste Gårdstensbostäder veta vil-

ka som bor i lägenheterna.

 Att frigöra lägenheter på detta sätt 

visar sig också ha andra positiva effekter.

 - En av huscheferna upplever att 

hans område blivit lugnare och att pro-

blemet med nedskräpning har minskat, 

berättar Anna-Carin Lundblad.

 Det finns möjlighet att hyra ut sin 

lägenhet i andra hand. Till exempel om 

man ska studera eller arbeta på an-

nan ort. I sådana fall finns det en an-

sökningsblankett som man fyller i och 

lämnar till Gårdstensbostäder.

Hur hög är hyran?, vilka är huschefernas 

arbetsuppgifter? och hur rekryteras hy-

resgäster till styrelsen? Gårdstensbostä-

ders Anki Caspersson fick besvara många 

frågor när representanter för olika euro-

peiska städer besökte Gårdsten. Gäster-

na tillhör nätverket Eurocities där också 

Göteborg är medlem.
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Samhällsbygget Gårdsten växer

Byggtakten i Gårdsten 
överträffar visionen

Gårdsten växer som stadsdel. Det 

gör också antalet företag, fören-

ingar, politiker och enskilda som 

på olika sätt bidrar till samhälls-

bygget Gårdsten.

Gårdstensbostäder brukar varje år an-

ordna en lunchträff där deltagarna kan 

utbyta erfarenheter och samtidigt få in-

formation om utvecklingen i stadsdelen. 

Denna gång var det cirka 150 personer 

som kom till träffen i Idéum den 18 okto-

ber. Nytt rekord.

 Mariette Hilmersson, tidigare vd för 

Framtiden-koncernen, hälsade deltagar-

na välkomna.

 - Allt det som händer i Gårdsten är nå-

got helt fantastiskt. Vi drar lärdom av Gård-

sten och applicerar det på fler ställen i kon-

cernen, förklarade Mariette Hilmersson.

 Gårdstensbostäders vd Michael Piro-

santo uttryckte sin tacksamhet.

 - Tack vare er och alla samarbetspart-

ners har Gårdsten kommit så här långt i 

utvecklingen, sade Michael Pirosanto och 

gjorde sedan en genomgång av alla de 

byggprojekt som är på gång i stadsdelen.

Inspiration
Lunchträffarna innehåller också en dos in-

spiration och för den stod överläkaren, hjärn-

kirurgen och författaren Nisse Simonsson.

 På ett intressant, humoristiskt och 

medryckande sätt föreläste han på temat 

”Hjärnan – att man duger som man är – 

Vinnarmentalitet”.  Visste ni att en vanlig 

hjärna väger 1,4 kilo och att den har 100 

miljarder nervceller.

 - Det finns ingen gräns för vad man kan 

bli här i livet. Men det är inte gratis, sade Nis-

se Simonsson som för övrigt tycker att det 

finns för många pessimister här i världen.

Ungdomar
Gårdstensbostäders projektledare Salma 

Nazzal presenterade några av de många 

duktiga ungdomar som finns i stadsdelen.

Happiness Charles är engagerad i Fotboll 

med GAIS och jobbar för att fler flickor 

ska spela fotboll. Hon läser dessutom till 

fastighetsingenjör på Fastighetsakade-

min och gör nu sex veckors praktik hos 

byggföretaget Serneke.

 Mustafa Almosewy berättade att fot-

boll är en del av hans hjärta. Han har själv 

spelat i olika klubbar men är nu ledare för 

ungdomarna i Gårdsten.

 Blessing Charles, syster till Happi-

ness, är med och kör folkrace. Den akti-

viteten anordnas i samarbete med Tors-

landa MK. Att som 16-åring få köra bil 

på riktig är en lycka, tycker Blessing och 

tillade:

 - Jag är också glad och stolt över att få 

bo här i Gårdsten.

Visionen för Gårdsten anger 1 000 nya 

bostäder till år 2025. Det räcker inte. 

Byggherrarna strömmar till och allt pe-

kar nu mot 1 500.

 Det senaste som hänt är att företa-

gen FB Bostad AB och Peab Bostad AB 

har fått markanvisningar i Gårdsten av 

kommunen. Det rör sig om 150 bostäder. 

För att skapa en bra blandning är in-

riktningen bostadsrätter. I stadens krav 

finns bland annat kriteriet miljöanpassat 

byggande.

 FB Bostad kommer att bygga enligt 

en passivhuskonstruktion och lösa elför-

sörjningen med solceller på taken.

 Peab ska svanen-certifiera sina hus. 

Företaget kommer även att ordna cykel-

pool för elcyklar.

 Fastighetsnämnden har också beslu-

tet att markanvisa ett område söder om 

Gårdstensskolan till Riksbyggen för att 

bygga 80 nya bostadsrätter.

 På listan över byggföretag som upp-

för eller kommer att uppföra bostäder 

i Gårdsten finns sedan tidigare Robert 

Dicksons Stiftelse, Egnahemsbolaget, 

Botrygg, Serneke, Obos/Myresjöhus och 

Framtiden Byggutveckling.

Att träffas och utbyta erfarenheter är en av tankarna 

med lunchträffarna.

Kirurgen och författaren Nisse Simonsson var inbju-

den som föreläsare av Gårdstensbostäders vd Michael 

Pirosanto.

Ungdomarna Happiness Charles, Mustafa Almosewy 

och Blessing Charles presenterade sig.

Serneke planerar starta sin byggnation av bostadsrätter vid Gårdstens Centrum under 2018. Byggprojektet 

är en del i Bostad2021.
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15.00 - 16.00 Hopp och spring Gårdstensskolans 
gymnastiksal

Träning och lek för barn 8 – 12 år.

13.00 - 14.00 Lätt yoga  och rörlighets-

träning

Matsalen, Kaneltorget 1 Träning för ökad rörelse, styrka & stabilitet. 

14.30 - 17.00 Utflykt till Angered Arena Samling 14.30 på 
Kaneltorget, ge-
mensam resa med 
kollektivtrafiken

28/11 Rundvandring och testa gruppträ-
ningspass kl. 16.10-16.55

13.00 - 14.30 Hälsoträffar med olika teman Matsalen, Kaneltorget 1 8/11     Alkoholens påverkan på hälsa 
29/11 Butiksvandring (samling i Gård-
stens centrum)

15.00 - 16.00 Avslappning och mindfulness Matsalen, Kaneltorget 1 Samtal och avslappningsövningar 

17.00 - 18.30 Gruppträning: Träningsträffen Matsalen, Kaneltorget 1 8/11   Träning med Angered Arena

15/11 OBS: Ingen träning

22/11 Zumba med Paula Mendez

29/11 Yogainspirerad träning

6/12    Styrka med kroppen

13/12 Julavslutning

13.00 - 13.45 Lätt styrka och balansträning Obs: Seniorhuset, 

Muskotgatan 10

Lättare träning för seniorer 55+.

14.00 - 15.30 Personligt samtal med 

dietist från Angered 

Närsjukhus

Matsalen, Kaneltorget 1 Tidsbokning i lokalen eller på telefon 

0707-49 64 62

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Hälsostugan/gymmet renoveras under 

november – februari 2018. Under tiden 

arrangeras aktiviteterna i Matsalen eller 

Idéum, ovanför Hälsostugan. 

Alla aktiviteter är gratis. Välkomna!

Kontakt: Johanna Froode 

johanna.froode@gardstensbostader.se, 

telefon 0707-49 64 62 

eller Gårdstensbostäders växel 

telefon 031-332 60 00.

Avslutning av terminen - onsdag 13 

december.

Måndag

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. 

Salviagården för uthyrning 
Nu finns det en lokal till som kan hyras för 

olika aktiviteter. Det gäller Salviagården på 

Salviagatan som fått en rejäl uppfräschning.

 - Alla hyresgäster i Gårdsten har 

möjligheter att boka lokalen. Den kan 

till exempel användas för barnkalas, fes-

ter, informationsträffar och annat, säger 

Gårdstensbostäders Karin Burö.

 Lokalen i Salviagården är ommålad 

och allmänt uppfräschad. I köket finns ny 

diskmaskin, kyl och frys. Här finns plats 

för upp till 50 personer.

 

För bokning och ytterligare information 

om Timjansgården eller Salviagården 

kontakta Karin Burö: 

Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 

telefon 031-332 60 00 på vardagar.

Hyr lokal för fester och andra arrangemang

NYHET!

Gårdsten.se

Ta hand om din katt
Gå med i facebook-gruppen Gårdstens- 

katterna. Så kanske du både hittar din 

katt och kan anmäla en som du hittar.

Gårdstens öppna mötesplats
– alla är välkomna
Plats: Muskotgatan 47

För mer information: 

Helena Nilsson, Förskollärare

Telefon: 0706-123268, e-post: 

helena.nilsson@angered.goteborg.se 

Moa Hallmyr Lewis, Processledare

Telefon: 0722-310583, e-post: 

moa.hallmyr.lewis@angered.goteborg.se 



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  1 1  /  2 0 1 7

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

Kontakta Gårdstensbostäder om du vill 

bli medlem och hyra bil i elbilspoolen.

Välkommen till Kastanjgården 3 på 

måndag-torsdag kl. 8-16.30. 

Onsdagar även kl. 16-18.30 och 

fredagar kl. 8-12.30. 

Telefon: 031-332 60 00.

Länk för anmälningsblankett, prislista 

och information finns på 

www.gardstensbostader.se

 Hyr elbil genom Gårdstensbostäder 

Säsongsfinal för folkrace
Till våren får nya ungdomar chan-

sen att prova på folkrace hos Tors-

landa Motorklubb. Systrarna Bles-

sing och Prraise Charles har redan 

varit med och vill absolut fortsätta.

 - Det var mycket att tänka på i början 

men det har varit jätteroligt, förklarar 

Blessing och Prraise samtidigt som de 

lovar att ställa upp och hjälpa andra som 

vill vara med nästa säsong.

 Det är tack vare ett avtal mellan Gård-

stensbostäder och Torslanda MK som det 

varit möjligt för ungdomar att prova på 

folkrace. I slutet av oktober var det av-

slutning för säsongen och som vanligt var 

det huschefen Gabor Fejes som stod för 

transporten till banan och hem igen till 

Gårdsten.

 - Allt har gått bra sedan vi startade 

i våras men det borde vara fler som vill 

prova på detta, säger Gabor.

 Från början deltog fem ungdomar 

men de sista två månaderna var det bara 

systrarna Charles kvar. Till våren blir det 

förhoppningsvis fler.

Licensutbildning
Hela anläggningen i Torslanda är certi-

fierad av Svenska Bilsportförbundet. Alla 

elever måste därför genomgå förbundets 

licensutbildning.

 - Tjejerna har varit fantastiska. Det 

har gått jättebra. Målet är att ungdomar-

na ska få licens, berättar Motorklubbens 

Ulrich Wilhelmsson.

 Exakt när vårterminen 2018 startar är 

ännu inte bestämt. Aktiviteten riktar sig 

till ungdomar som är 15-16 år och det är 

Salma Nazzal som är huvudansvarig på 

Gårdstensbostäder.

Folkrace-gänget. Framför Volvon från vänster, Motorklubbens Ulrich Wilhelmsson, huschef Gabor Fejes, Prraise 

Charles samt Motorklubbens representanter Stefan Bengtsson och Sixten Berglund. På taket Blessing Charles 

och där bakom Michael Pirosanto samt Salma Nazzal.

OBS! Ny dag för keybordkurs/pianokurs 

med ABF, tisdagar klockan 17.00-19.00.

Plats: Musikstudion, Gårdstens Centrum 

Pianokurs i 
Musikstudion

Filmvisning på Fritidsklubben 

Diamanten på fredagar kl. 14.30. 

Kommande filmer:

24/11 Transformers 5 - The last Knight

1/12 Spider-Man: Homecoming

Därefter blir det jul- och nyårsuppehåll.

Nya filmer börjar visas igen fredagen den 

2/2 2018.

Filmvisning

Solhuskafé
Välkommen till Ekgården 

39 både nya och gamla 

boende i Västra Gårdsten, 

ung som gammal.

Söndagsöppet kl. 15-17 .

Servering av härligt goda hembakade kakor 

med kaffe 20:-. Kom gärna med förslag till 

aktiviteter; spel, film, musik mm.

Varje onsdag året runt spelar vi även 

boule och träffas i Solhuskafét kl. 15.00.

Boulespel på utomhusbanan intill, vid 

vackert väder. Välkomna!
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Du som söker behöver:
• vara mellan 19-24 år och folkbokförd i Göteborg
• vara arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen 

Med Sätt färg på Göteborg får du bland annat:
• Handledning från en måleriinstruktör 
• Gå en vuxenutbildning

Efter utbildningen får du bland annat:
• Ett yrke i en bransch med stort rekryteringsbehov
• Chans till ett välbetalt jobb

Intresserad? 
Kontakta då Sara Bang på Sätt färg på Göteborg
073-089 46 23 
sara.bang@arbetsformedlingen.se
 

Är du en tjej eller kille på 19-24 år? 
Vill du ha ett välbetalt yrke?

Nu rekryterar vi personer som vill utbilda sig till yrkesmålare  

- stora möjligheter att komma ut i arbete

Läs mer om projektet
www.sattfargpa.se

Sätt färg på Göteborg drivs bland annat av Måleriföretagen i Väst, Framtidenkoncernen, AkzoNobel,  
Göteborgs 400- årsjubileum 2021, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknad och Vuxenutbildning Göteborg 

stad och är delfinansierat av Svenska ESF-Rådet och Allmänna Arvsfonden. 
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Kom igång-gympa för kvinnor  

Tid & plats: Onsdagar kl. 14-15 i 

Timjansgården.  

www.goteborg.se/halsoteketangered

Onsdagar:

Gårdstens Centrum kl. 17.30-18.25 

Mer information hittar ni på: 

www.goteborg.se 

Gratisgympa med 

Hälsoteket
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, 

Laila, Iranska senior- 

föreningen & Svenska Kyrkan

Bra att veta 
om Senior-
lokalen!MÅNDAGAR: Öppet kl. 10-21

TISDAGAR: ÖPPET KL. 14-18.45

ONSDAG: ÖPPET KL. 10-12, 14-16

TORSDAGAR: Öppet kl. 13-18.45

FREDAGAR: Öppet kl. 10-14

SÖNDAGAR: Öppet kl. 15-17

Iranska Senior-

föreningen  

håller öppet 

kl. 10-12

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

Öppet hus: Kafè med Anita för alla 55+ i Gårdsten och frågesport med 

Laila. 15 kr/person, kl 15-17.

Välkomna!

Lär dig 

Spanska

kl. 12-14 

House of 

Gospel

Kl. 18-21

Spela biljard & pingis

kl. 16-18.45

Datorsupport/surf-

platta och mobil 

kl. 14-16

Spela boul kl. 14-16

Lätt styrka och 

balansträning med 

Hälsostugan

kl. 13-13.45

Spel- och 

trivselkväll 

kl. 14.30-

17.30

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

Mamas Retro 
Gårdsten
Butik i Gårdstens Centrum. 

Skänk barnkläder, mammakläder eller 

barnartiklar till Mamas Retro.

Kontakta: 
Butik 0720-49 86 38 eller 

kontor 073-983 48 30 

Spela biljard 

& pingis

kl. 16-18.45
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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, Peppargatan

Robin  031-332 60 53, Kanelgatan 

Zarif  031-332 60 52, Kanelgatan  

Östra:

Hans  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 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 

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 ANTICIMEX  

075-245 10 00  

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

Angered centrum, tfn 031-365 17 20 

Hammarkullen, tfn 031- 365 29 00 

www.goteborg.se/angeredsmedbor-

garkontor   

Kulturhuset Blå Stället

Tel: 031-365 17 00

www.blastallet.goteborg.se

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 - support

Helgfria vardagar 7-16: Göteborgs 

Stads leasing AB servicecenter 

031-368 49 00. 

kundmottagningen@gsl.goteborg.se

Övrig tid: Journummer 0771-27 37 00. 

Bilbokning: gsl.2ma.se

Nyttiga kontakter


