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 Boutställningen är öppen varje onsdag
Öppettider: 16.30-18.00  

Var: Utställningslokalen i Gårdstens Centrum

Vi bjuder på kaffe.

Se de 12 studentförlagen på ”Hospice i Gårdsten” i boutställningen.

Brottsförebyggande pris
till Michael Pirosanto 
Allt fler stora aktörer i landet får upp ögonen för Gårdstensbostäders 

brottsförebyggande arbete. Senaste beviset är att Stiftelsen Tryggare 

Sveriges brottsförebyggande pris 2018 tilldelas företagets vd Michael 

Pirosanto.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla som 

varit delaktiga och jobbat med dessa frå-

gor i Gårdsten under mer än 20 år, för-

klarar Michael Pirosanto.

Stiftelsen Tryggare Sverige är en parti-

politiskt och religiöst obunden organi-

sation. Syftet är att förbättra hjälpen till 

brottsdrabbade och att främja utveck-

lingen inom det brottsförebyggande om-

rådet.

I motiveringen till priset sägs bland 

annat: ”För cirka 20 år sedan var Gård-

sten ett område med hög kriminalitet, 

påtaglig otrygghet samt många tomma 

lägenheter. Genom ett långsiktigt och 

strukturerat arbete har Michael Pirosan-

to och hans personal i det kommunala 

bostadsföretaget Gårdstensbostäder AB, 

mer eller mindre själva, lyckats vända 

den negativa utvecklingen i området.”

 - Vi har valt att ha egen personal som 

arbetar med trygghetsfrågor och brotts-

förebyggande åtgärder. Detta har varit 

helt avgörande för de stora framgångar 

vi uppnått, säger Michael Pirosanto.

 - Det är personal som har lokal kän-

nedom och bred kompetens. Arbetet 

handlar till stor del om att skapa bra re-

lationer med människor i stadsdelen för 

att uppnå social trygghet. Vi har hela ti-

den trott på långsiktiga satsningar säger 

han.

Många delaktiga
Michael Pirosanto riktar sitt tack till 

bland andra näringslivet, föreningar, 

politiker och inte minst till alla boende 

som engagerat sig i trygghetsfrågorna. 

Att Gårdstensbostäder dessutom har en 

stark ägare i ryggen betyder mycket. 

 I motiveringen sägs också: ”Idag är 

brottskurvan bruten och det finns inte 

längre några tomma lägenheter i områ-

det. Framgångsfaktorerna handlar om 

ett långsiktigt arbete som inte bedrivits 

i projektform. Dessutom har det från 

början funnits ett ekonomiskt incitament 

och ett samarbete med näringslivet. Vi-

dare har viktiga framgångsfaktorer varit 

att ta ansvar samt att sända signaler om 

att det råder ordning och reda i områ-

det.”

 Gårdstensbostäders arbete med 

trygghetsfrågor är idag en modell för 

hur andra kommunala bostadsföretag 

ska agera i särskilt utsatta områden i 

Göteborg. Mycket talar för att Gårdstens-

modellen också kommer att tillämpas på 

allt fler platser över hela landet.

Att vi arbetat med egen personal har varit helt avgörande för de framgångar vi uppnått, säger Michael Pirosanto.
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21.30. Earth Hour sker årligen under den 

sista lördagen i mars men veckan innan 

om påsken infaller sista helgen, vilket 

den gör 2018. 

Rätt datum 

blir därför 

lördagen den 

24 mars för 

Earth Hour.

Vy Botrygg Gårdstensvägen

Utmaningar när allt fler väljer 
att köpa elbilar

Säljstart för bostadsrätter

Funderar på att köpa elbil? Det är 

inte fel, men innan elbilen kan bli 

det vanligaste fordonet på vägarna 

väntar många utmaningar.

När Gårdstensbostäder, Göteborg Energi 

och Göteborgs Stads Parkering AB bjöd 

in till frukostmöte i Idéum var temat just 

elbilar. Mötet var välbesökt och det kom 

ca 80 personer.

 - Mycket har blivit gjort men mycket 

är kvar, konstaterade Johan Konnberg 

från Volvo Cars som berättade om före-

tagets satsning på elbilar.

 Volvo kommer under de närmaste åren 

att lansera fem elbilsmodeller. Men var och 

hur ska dom laddas när allt fler köper elbi-

lar? I flerfamiljshus blir det en utmaning för 

fastighetsägarna. Om alla laddar sina bilar 

samtidigt finns det risk att hela elsystemet 

brakar ihop. Ett lokalt mellanlager av el via 

solceller kanske kan bli en del av lösningen.

Samverkan
Kommer människor att ladda sina bilar 

på jobbet eller hemma? Det var en av 

de frågor som professor John Johns-

son från företaget Profu tog upp. Han 

konstaterade också att den omfattande 

laddningen av elbilar i framtiden kan re-

sultera i höjda elpriser. John Johnssons 

huvudbudskap var att alla aktörer måste 

samverka när elbilarna så småningom 

kommer att dominera på marknaden.

 Hanna Munde från Parkeringsbola-

get och Jonas Andersson från Göteborg 

Energi berättade om hur man arbetar 

med förutsättningar för att kunna ladda 

elbilar i Göteborg. Utbyggnad av antalet 

laddpunkter pågår och kommer att fort-

sätta i de områden där behovet är störst.

Botrygg kommer under mars månad att 

bjuda in till informationsmöte för de 160 

bostadsrättslägenheter som ska säljas 

vid första etapp i Nordöstra Gårdsten.

Det kommer byggas 1-4 r.o.k. Svensk 

Fastighetsförmedling kommer att vara 

mäklare vid försäljningen av lägenheterna.

Byggstart våren 2018 och färdigställande 

i olika etapper från år 2020.

 Botrygg kommer att sända ut inbju-

dan till samtliga Gårdstensbostäders hy-

resgäster – så håll utkik i brevlådan!

Fel i årets 
almanacka
Hoppas din väggalmanacka var uppskat-

tad som du fick innan jul. Tyvärr har tryck-

felsnisse varit framme när det gäller ett av 

de nya datumen, det gäller Earth Hour, Nu 

står det att den infaller 31 mars kl.20.30–

Besök på 
Återvinnings-
centralen
För att komma in på återvinningscentra-

len - ÅVC:n - behöver du ett ÅVC-kort. 

Med ÅVC-kortet får du som är vuxen och 

folkbokförd i Göteborg sex fria besök per 

år på återvinningscentralerna.

Gör så här:

Ta dig till någon av återvinningscentra-

lerna. Du måste ha med dig giltigt kör-

kort eller annan fotolegitimation när du 

ska hämta ditt ÅVC-kort.

Närmaste återvinningscentral är Krets-

loppsparken Alelyckan och Tagene Åter-

vinningscentral. Mer information om 

öppettider mm finns på www.goteborg.

se under rubriken Avfall och Återvinning.

John Johnsson från Profu, Johan Konnberg från Volvo och Hanna Munde från Parkeringsbolaget berättade 

om elbilar vid frukostmötet den 1 februari.
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Ungdomar laddade upp inför 
sommarens seglingar
Det har blivit en tradition att ungdomar från Gårdsten besöker Båtmässan. 

- Syftet är att väcka intresse för segling i väntan på det som ska hända i 

sommar, säger Salma Nazzal som är ansvarig på Gårdstensbostäder för 

Ungdom och Segling.

Visst får ungdomar även i år chansen att 

prova på segling. Det blir faktiskt tolfte 

året i rad som Gårdstensbostäder, GKSS 

och Rotary Långedrag genomför detta 

lyckade integrationsprojekt.

 Den 7 februari var det ett gäng ungdo-

mar som tillsammans med personal från 

Gårdstensbostäder och föräldrar begav 

sig till Båtmässan. I gruppen fanns det 

både ungdomar som varit med på seg-

larskolan tidigare och de som hoppas 

komma med till sommaren.

 Först gjorde man en rundvandring på 

mässan, därefter bjöds det på fika och 

sedan väntade det som nog blev kvällens 

höjdpunkt – roddbåtarna. Mässan hade 

skapat en konstgjord liten sjö inomhus 

och där fanns ett antal roddbåtar. Först 

flytvästar på och sedan var det bara att 

ge sig ut på sjön. Inte alltid så lätt visade 

det sig, men roligt.

Olika kurser
Schemat för sommarens seglingar är så 

gott som klart. Det blir två kurser för nybör-

jare, som är 8-13 år, i Långedrag. Dessut-

om seglarläger på AEolusön. Både för ny-

börjare som är 10-12 år och för ungdomar 

12-14 år som seglat tidigare. Ett krav är att 

man kan simma minst 200 meter.

 Salma Nazzal åkte till Båtmässan 

även kvällen därpå. Då satt hon i panelen 

när man diskuterade segling och inte-

gration. Där fanns även Anders Andrén 

från GKSS och Rotary Långedrag. Han 

har varit med och drivit projektet Ung-

dom och Segling sedan starten.

 - Vi fick massor av frågor, bland annat 

om hur det startade, hur rekryteringen 

går till, hur seglingen leder till integra-

tion och att ungdomarna får nya kompi-

sar, berättar Salma Nazzal.

 Salma har dessutom blivit prisad av 

GKSS för sina insatser i projektet. ”För 

Framstående Insatser 2017” som det 

står på plaketten.

 - Salma har varit en motor i projek-

tet som med sitt engagemang sett till 

att barn från Gårdsten kommit ut och 

seglat. Hon har också bidragit till ökad 

förståelse för varandras kulturella bak-

grunder, säger Anders Andrén.

Ytterligare information om sommarens 

seglarkurser kommer efter hand. Både 

i Gårdstensbladet och genom utskick i 

brevlådorna. Den som redan nu har frå-

gor kan ringa Salma Nazzal på telefon 

031-332 60 07. 

Alla ville prova på att ro i den konstgjorda sjön på 

mässan.

Här är hela gänget från Gårdsten som besökte Båtmässan.

Tjejer som gillade den stora motorbåten.
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Ålder: Flickor och pojkar 6 – 12 år

Tid: Torsdagar kl. 17.00 – 18.30 

Var: Inomhus i Gårdstensskolan idrottshall. Ta med kläder och skor för inomhusbruk. 

Glöm ej benskydd. När det är skollov är det ingen träning. Hallen är då stängd.

Medlemsavgift: 100 kr för vårsäsongen. 

Anmälan och avgift lämnas på plats.

Kontakt: 
Michael Lindström, tränare GAIS 

0707–213935

Gårdstensbostäder,telefonväxel:

031-332 60 00

Fotboll med GAIS i Gårdsten 2018
Vårterminens träning är i full gång i Gårdstensskolans Idrottshall. Från 

och med den 29/3 tränar vi utomhus i Dalen. Välkommen att anmäla dig 

till träningen.

Välkomna på filmvisning på 

Fritidsklubben Diamanten varje 

fredag kl 14.30.

Kommande filmer:

23/2 American Made

2/3 I morgon börjar allt

9/3 Så länge hjärtat kan slå

16/3 Logan Lucky

23/3 The dark tower

Filmvisning

Keybordkurs/pianokurs med ABF pågår 

på måndagar från kl. 17.00. Kursen är 

för barn och ungdomar och som är hy-

resgäster hos Gårdstensbostäder. 

Terminsavgift 150 kr.

Plats: Musikstudion, Gårdstens Centrum 

Pianokurs i 
Musikstudion

Invigning av Hälsostugan i Gårdsten!
Nu öppnar vi äntligen upp för verksamheten igen i det nyrenoverade gym-

met på Kaneltorget. Hälsostugan är Gårdstensbostäders nya satsning 

som startade 2017 och som görs i samarbete med Angered Närsjukhus 

för att förbättra folkhälsan i Gårdsten. Vi hoppas skapa en hälsofrämjan-

de mötesplats för boende i Gårdsten som möjliggör för träning, ny kun-

skap och information om hälsa. 

VARMT VÄLKOMNA!

Hälsostugans återkommande aktiviteter:

Måndagar: Hopp & Spring, kl. 15-16 (start 5/2 Gårdstensskolans idrottshall)

Tisdagar: Yoga, kl. 13-14

Onsdagar: Träningsträffen, kl. 17-18.30

Torsdagar: Balans och styrka 55+, kl. 13-13.45 (Muskotgatan 10)

Alla aktiviteter är gratis. Välkomna! 

Mer information: Johanna Froode johanna.froode@gardstensbostader.se, 

telefon 0707-49 64 62 eller Gårdstensbostäders växel 031-332 60 00.

När: Onsdag 21 mars

Tid:  Invigning start kl. 14.00

Plats: Kaneltorget 1, Gårdsten

Program för dagen:

Kl.14.00: Invigning, rundvandring,  

  tilltugg och mingel.

Kl.17.00: Gruppträning, Tränings- 

 träffen
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Tack alla hyresgäster för svaren!
Det var hela 59,5 % som valde att svara på kundundersökningen som genomfördes i november förra året med 

företaget Aktiv Bo. Resultaten har nu analyserats i bolaget. Svaren är viktiga för de som är verksamhetsansva-

riga i bolaget för att veta vad hyresgästerna prioriterar i sitt boende.

Gårdstensbostäders resultat i jämförelse med andra särskilt utsatt områden i Sverige. Målet är att komma upp i det blå området för samtliga betyg. 

(Rött – 25 % av bostadsföretag med sämst betyg, Gult - 50 % de som har medelbetyg, Blått - 25 % av de med bäst betyg bland bostadsföretag i Sverige.)

- Vi huschefer har nu börjat bjuda in till 

möten med våra hyresgäster för åter-

koppling till resultatet. Vi berättar även 

vad vi kommer göra för åtgärder och för-

bättringar i våra olika huschefsområden, 

säger Hans Liljekrantz, huschefssam-

ordnare på Gårdstensbostäder. 

 Mycket har varit bristen på service i 

området och städningen. Fokus kommer 

Registera dig på Mina Sidor på Gårdstensbostäders hemsida, www.gardstensbostader.se

därför vara städning i trapphus, tvättstu-

gan och information om vad som händer 

i fastigheterna. Även tillgänglighet på 

telefon och besökstid är viktigt för våra 

hyresgäster.

- Vi tycker att vi har en bra tillgänglig-

het i bolaget alla dagar i veckan. Men vi 

behöver vara duktigare på att informera 

om det. Utanför våra telefon- och besök-

stid är det vanligt att hyresgästerna både 

mailar och pratar in på telefonsvararen. 

Kontaktuppgifter finns både på hemsi-

da och i våra trappuppgångar hur vi kan 

nås, säger Hans. 

Service 365 dagar om året

Tillgänglig 

personal och 

öppettider

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Gårdstens-

bostäders kontor 

Kastanjgården 3

Vxl 031-332 60 00

Öppet:

8.00-16.30

Lunchstängt: 

12-13

Öppet:

8.00-16.30 

Lunchstängt: 

12-13

Öppet:

8.00-15.30 

samt 

16.00-18.30

Lunchstängt: 

12-14

Öppet:

8.00-16.30

Lunchstängt: 

12-13

Öppet:

8.00-12.30

Huscheferna 

Kastanjgården 3 

och Muskotgatan 16

Telefontid: 

10.00-11.00

Besökstid: 

11.00-12.00

Telefontid: 

10.00-11.00

Besökstid: 

11.00-12.00

Telefontid: 

10.00-11.00

Besökstid: 

11.00-12.00 

samt 

16.00-18.30

Telefontid: 

10.00-11.00

Besökstid: 

11.00-12.00

Telefontid: 

10.00-11.00

Besökstid: 

11.00-12.30

Trygghetsgruppen 

031-330 33 12

Telefon och 

rondering: 

15.30-23.00

Telefon och 

rondering: 

15.30-23.00

Telefon och 

rondering: 

15.30-23.00

Telefon och 

rondering: 

15.30-23.00

Telefon och 

rondering: 

12.30-00.30

Telefon och 

rondering: 

15.30-00.30

Telefon och 

rondering: 

15.30-23.00
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Är du hyresgäst hos Gårdstensbostäder 

kan du hyra två olika lokaler i området. 

Lokalerna är för max 50 personer. I hy-

ran ingår bord och stolar, ett enklare kök 

för varmhållning, diskmaskin, kyl och 

frys, microvågsugn och kaffebryggare. 

Lokalerna kan till exempel användas till 

barnkalas, fester och informationsträffar.

Timjansgården, norra Gårdsten
Adress: Mellan Saffransgatan och 

Timjansgatan

Salviagården, östra Gårdsten 
Adress: Salviagatan 33

Lokalhyra: 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 

om Timjansgården och Salviagården 

kontakta Karin Burö: 

Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 

telefon 031-332 60 00 på vardagar.

Hyr lokal för fester och andra arrangemang

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 

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.

Tisdag den 6 mars 
     I konferenssalen IDÉUM i GÅRDSTEN 
     Kaneltorget, västra Gårdsten 
     KL  18:00-19:00   

     -  
       E-  
        

       Välkommen! 

 
                                

KRYDDHYLLAN 
  NYTT ODLINGSOMRÅDE 
             I GÅRDSTEN 

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

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 

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 boule kl. 14-16

Lätt styrka och 

balansträning med 

Hälsostugan

kl. 13-13.45

Spel- och 

trivselkväll 

kl. 14.30-

17.30

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

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


