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Gårdstensbostäders VD,  
Michael Pirosanto är Årets 
samhällsbyggare 

Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto har blivit utnämnd till 
Årets samhällsbyggare 2019. Det 
är stort.

FÖR FJORTONDE ÅRET I RAD har Årets svensk 
utsetts av nyhetsmagasinet Fokus. I 
kategorin Årets samhällsbyggare 2019 
gick priset till Michael Pirosanto.

Här är juryns motivering:
”Att vända utvecklingen i det som 
polisen kallar ”särskilt utsatta 
bostadsområden, kan verka hopplöst. 
Årets samhällsbyggare är den första 
som lyckats och arbetet började med 
den egna rollen. Som hyresvärd finns 
både närvaron, styrkan och, i bästa 
fall, legitimitet för att kunna lyfta ett 
område. I somras plockades Gårdsten 
utanför Göteborg, som första område, 
bort från polisens lista på ”särskilt 
utsatta områden”. Årets samhällsbyg-
gare är Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto. ” 

Tidningen Fokus delade ut priset 
under en ceremoni på Fotografiska 
Museet i Stockholm den 22 januari.

Varit med från början
Michael Pirosanto har varit verksam i 
Gårdstensbostäder ända sedan bolaget 
bildades 1997.

— Långsiktigt arbete och en ständig 
närvaro i Gårdsten har bland annat 
gjort att vi får detta priset. Att Gårdsten 
lämnat listan under 2019 har uppmärk-
sammats i hela Sverige. Jag är mycket 
stolt över att ha fått denna utmärkelsen. 
Det ger hopp för andra områden, säger 
Michael Pirosanto.

Det är tuffa kriterier för att bli 
utnämnd till Årets svensk. Utmärkelsen 
tilldelas en person som under året 

stuckit ut på ett sätt som förändrat 
Sverige till det bättre. Det kan, men 
måste inte innebära att personen gjort 
sig känd i offentligheten. Det centrala är 
att vinnaren visat prov på självständighet 
och originalitet i ett land som på gott och 
ont gillar det samstämmiga och välan-
passade. Det är naturligt att Årets svensk 
har gjort sig fiender, inte bara vänner, för 
det är svårt att åstadkomma något värt 
att belöna, utan att det har ett pris.  

ANN-SOFIE HERMANSSON 
PÅ BESÖK SOM UTREDARE
Behöver vi ändra lagen eller krävs det 
en ny? Det är stora och viktiga frågor, 

men inte enkelt att utreda  // s.4

TVÅ STARKA INTRESSENTER 
VILL BYGGA NYA SKOLAN

En ny skola skulle kunna stå klar 2022 
och man är beredda att starta skolan i 
tillfälliga lokaler tidigare än så.  // s.5

GÄSTGIVERIET - BYGGE FÖR 
SAMVERKAN OCH JOBB

Gästgiveriet kommer att uppföras intill 
Diamanten och utgöra själva motorn för 

vad som händer i Dalen. // s.6

På Fotografiska Museet i Stockholm fick Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto ta emot priset 
för Årets Samhällsbyggare, här intervjuad av Kattis Ahlström.
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Ungdomssatsning ska ge 
plats på arbetsmarknaden
Gårdstensbostäder stödjer hyres-
gäster som har svårt att komma 
in i samhället och hitta vägen ut 
på arbetsmarknaden. I september 
2019 startades ett projekt med två 
Gårdstensungdomar.

UNGDOMARNA ÄR ANSTÄLLDA hos 
Gårdstensbostäder och jobbar i östra 
Gårdsten på Muskotgatan där trapp-
uppgångar får en ansiktslyftning. 
Projektansvarig är Bashkim Fetahi som 
annars i sitt dagliga jobb är huschef.

En arbetsledare som har lång 
erfarenhet i byggbranschen rekryterades 
från Galaxen Bygg som fokuserar på 
arbetsplatsförlagd rehabilitering samt 
rekrytering av nyanlända och långtidsar-
betslösa till byggbranschen.

Björn Jacobsson har hållit på med 
måleri i 44 år men har råkat ut för 
yrkesskador i rygg och nacke.

— Jag behöver lättare arbetsuppgifter. 
Här är jag arbetsledare för dom två 
killarna och lär upp dom som målare, 
säger Björn och tillägger att han tycker 
Gårdstensbostäder gör beundransvärda 
insatser för ungdomar.

Bor i Gårdsten
Jasin Fadhlaoui, 22 år, och Alaa Edris, 

27 år, bor i Gårdsten. Jasin är född här 
och Alaa kom till Gårdsten för fem år 
sedan.

— Detta är mitt första jobb och det 

känns underbart. Jag känner dom som 
arbetar på Gårdstensbostäder sedan 
tidigare och då blir det bra kemi mellan 
oss, förklarar Jasin.

Bashkim tycker det är självklart att 
Gårdstensbostäder fortsätter sitt upp-
drag att skapa arbete och förutsättningar 
för hyresgäster att komma in på utbild-
ningar eller anpassade arbetsplatser.

—Vi är samhällsbyggare och då ingår 
det att hjälpa och stödja våra boende, 
säger Bashkim.  

Björn Jacobsson, Alaa Edris och Jasin Fadhlaoui gör trappuppgångarna fina.

Besök på Båtmässan av glada 
gårdstensungdomar
Torsdagen den 6 februari åkte bolaget 
tillsammans med 14 gårdstens- 
ungdomar till Båtmässan på Svenska 
mässan. Där berättade Anders Andrén 

på GKSS om sommarens seglarskola i 
Långedrag. Det blev även tid för fika och 
titta runt på båtarna.

Dags att ansöka om 
sommarjobb 2020
Ansök genom:www.goteborg.se
För gymnasieskolan: 1 feb – 28 feb
För grundskolan: 1 mars – 31 mars
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Gårdstensbostäder prisades i 
mycket hård konkurrens
Det fanns 60 nominerade konkur-
renter men när det avgjordes stod 
Gårdstensbostäder som vinnare av 
New Property-priset 2019.

PRISET DELADES UT för tredje gången på 
Fastighetsgalan i Stockholm den 29 
januari. Prisutdelare var Peter Ullstad, 
arkitekt och grundare från Codesign 
samt New Propertys vd Fredrik Leifland.

Grunden till priset är att belöna och 
uppmärksamma personer och/eller 
organisationer som vill, förnya, förbättra 
och förmänskliga staden och dess 
livsmiljö. Prissumman som delades ut 
var 50 000 kronor.

Juryn, där bland andra företagsleda-
ren och tidigare vd:n på SAS Jan Carlzon 
ingår, lämnade följande motivering:

”Hur hanterar vi de utsatta områdena 
och hur bemöter vi dem som bor där. 
Vissa politikers förslag är att vi river 
dem. Men de har ingen ekonomiexamen. 

Det rimligaste är att vi tar hand om vårt 
fastighetsbestånd och våra hyresgäster. 
Det går att vända negativ utveckling 
om man gör på rätt sätt. Pristagarens 
modell har blivit en förebild för andra 
fastighetsägare, där förvaltarna fattar 
besluten, anställda och styrelse bor och 
verkar i området och man tar socialt 
ansvar. I samverkan med myndigheter 
har man minskat brotten med över 60 
procent. Detta har lett till att området 
inte längre är med i polisens lista 
över särskilt utsatta områden. Grattis 
Göteborg!”

Stolta medarbetare
På plats vid utdelningen fanns 

ett gäng glada medarbetare från 
Gårdstensbostäder.

— Vi är jättestolta och tacksamma 
för att ha mottagit detta priset. Vi har 
jobbat många år för att Gårdsten ska bli 
en bra plats att leva och bo på. Det är 
tack vare alla engagerade medarbetare, 

hyresgäster och samarbetspartners 
som gör det möjligt att fortsätta arbe-
tet. Pengarna ska vi använda till vår 
ungdomsverksamhet, som sköts av 
Gårdstensbyrån, och är ett av de vikti-
gaste arbetena vi gör i Gårdsten, säger 
Michael Pirosanto, Gårdstensbostäders vd. 

Anki Caspersson är kommunikations-
ansvarig på Gårdstensbostäder.

— Det är jätteroligt att vi får denna 
utmärkelse. Vi visste faktiskt inte att 
detta pris fanns och det känns lite 
speciellt att den som nominerade oss var 
en person som vi träffade för ett par år 
sedan, säger Anki Caspersson.

Omar Shawki är huschef och sitter i 
Gårdstensbostäders ledningsgrupp.

— Fantastiskt roligt att ta emot detta 
pris för det arbete som bolaget och alla 
anställda gjort under så många år. Det 
är vi som utvecklar området tillsamman. 
Vi förvaltar fastigheter men jobbar med 
människor, säger Omar Shawki.  

Prisutdelningen skedde på Fastighetsgalan i Stockholm. Fr vänster, Michael Pirosanto, Omar Shawki, Anki Caspersson, Fredrik Leifland och Peter 
Ullstad
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Ann-Sofie Hermansson på 
besök som utredare
Gårdsten är ett utmärkt exempel 
när det gäller brottsförebygg- 
ande arbete. Det tycker före 
detta kommunalrådet Ann-Sofie 
Hermansson och kom på besök i 
egenskap av statlig utredare.

EFTER ATT HA LÄMNAT posten som kom-
munstyrelsens ordförande i Göteborg 
har Ann-Sofie Hermansson två jobb som 
verkligen skiljer sig åt. Ena dagen kör 
hon lastbil som sophämtare för att nästa 
ägna sig åt den statliga utredningen om 
kommunernas ansvar för brottsförebyg-
gande arbete.

— Idag fick jag ta ledigt från Renova för 
att komma hit, säger hon.

Enligt justitie- och integrationsmi-
nister Morgan Johansson var Ann-Sofie 
Hermansson, med tanke på hennes 
gedigna erfarenhet av kommunal 
verksamhet, ett självklart val att leda 
utredningen.

Kommunerna har redan en central 
roll när det gäller brottsförebyggande 
åtgärder för att minska kriminaliteten. 
Men det finns inget övergripande lagstad-
gat ansvar kring arbetets omfattning, nivå 
och organisering.

— Vad fungerar idag, behöver vi ändra 
lagen eller krävs det en ny lag? Det är 

stora och viktiga frågor, men inte enkelt 
att utreda, säger Ann-Sofie Hermansson.

Gårdstensmodellen
Hos Gårdstensbostäder träffade hon 
vd Michael Pirosanto, säkerhets- och 
förvaltningschef Jehan Mansour samt 
projektledare Salma Nazzal.

De berättade om Gårdstensbostäders 
utvecklingsarbete som ledde till att 
området för snart ett år sedan togs bort 
från listan över särskilt utsatta områden.

— Gårdsten är ett fantastiskt exempel 
på många sätt. Därför vill jag ta reda 
på vad man gjorde i Gårdsten som vi 
kanske kan använda i utredningen, 
säger Ann-Sofie Hermansson som hade 
sällskap av Anne Gulati, utredningens 
huvudsekreterare.

Utredningen ska redovisas senast den 
15 juni 2021.  

LISTA DIG!  Välkommen att lista dig och din 
familj på Gårdsten vård- 
central. 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 

Välkommen till din 
vårdcentral  
för hela familjen!

VÅRDCENTRAL & BVC GÅRDSTEN

De diskuterade brottsförebyggande arbete i Gårdsten. Från vänster, Jehan Mansour, Anne Gulati, Salma Nazzal, Ann-Sofie Hermansson och Michael 
Pirosanto.

kurdiska, somaliska, arabiska, persiska, 
spanska och engelska. 

Distriktsläkare & BVC
Muskotgatan 10
Öppet: måndag-fredag 8.00-17.00
Drop-in eller bokning

www.gardstenvardcentral.se
info@gardstenvardcentral.se
Vi svarar alltid på ditt samtal!
Telefon: 031-396 00 60
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Två starka intressenter 
vill bygga nya skolan
Vi river Gårdstensskolan och 
bygger en ny skola på samma 
plats. Det erbjudandet får 
Göteborgs Stad av fastighetsbola-
get Castellum och organisationen 
Räddningsmissionen.

DE TVÅ AKTÖRERNA har lämnat in en förfrå-
gan till Göteborgs Stad om markanvis-
ning på den tomt där Gårdstensskolans 
tomma och utdömda lokaler ligger. 

En ny skola skulle kunna stå klar 
2022 och man är beredda att starta 
skolan i tillfälliga lokaler tidigare än så.

Castellum är ett av de största börs-
noterade fastighetsbolagen i Sverige. 
Fastigheternas värde uppgår till cirka 
92 miljarder kronor och man investerar 
cirka 4,5 miljarder kronor årligen.

Räddningsmissionen
Räddningsmissionen är en idéburen 
icke vinstdrivande organisation som 
varit verksam i Göteborg sedan 1950-
talet. Det är en barnrättsorganisation 
som arbetar med barns utveckling och 
lärande inom flera områden.

— Vi jobbar med socialt utsatta 
människor och de har sällan en fung-
erande skolgång bakom sig. Nu vill vi 
starta en egen skola i ett utsatt område 
som kämpar med sin utveckling. 
Gårdsten behöver en riktigt bra skola, 
säger Räddningsmissionens direktör 
Emil Mattsson.

Fick tillstånd
Räddningsmissionen fick förra året 
tillstånd av Skolinspektionen att starta 
en grundskola F-9. En skola som har 
undervisning för elever från förskole-
klass upp till årskurs 9.

En enkätundersökning har gjorts 
som visar att det finns ett stort intresse 
för en skola i Gårdsten som drivs av 
Räddningsmissionen i enlighet med 
Communityskolans idé. Det innebär 
bland annat att man arbetar metodiskt 
och regelbundet mäter elevers kun-
skapsnivå så att ingen halkar efter i 
skolarbetet.

Stor vikt läggs vid lästräning och 
eleverna får möjlighet att läsa extra 
efter skoltid, med stöd av utbildade 
läxhjälpsvolontärer. Dessutom kommer 
man, utöver grundskolans huvudupp-
drag, att fokusera på helheten kring 
barn och familjers situation.

Till exempel kommer Skolan att ha 
ett starkt samarbete med aktörer från 
näringsliv, offentlig sektor och fören-
ingslivet i Angered. Det kan innebära 
fotbollsträning i direkt anslutning till 
skolan, möjlighet för elever att spela 
instrument i direkt anslutning till 
skoltid och vara med i stråkorkester. 
Räddningsmissionen har ett samarbete 
med Göteborgs Symfoniker.

— Det skulle vara fantastiskt om 
Castellum får bygga på denna tomten, 
mitt i Gårdsten. Det är redan 70 lärare 
som förklarat sig intresserade att 
arbeta i den nya skolan, förklarar Emil. 

Mattsson.

Två aktörer
Upplägget är att Räddningsmissionen 
ansvarar för att bedriva skolverksam-
heten som hyresgäst med Castellum 
som utvecklande och förvaltande 
fastighetsägare.

— Vi är helt övertygade om att 
Räddningsmissionen kan driva skolan 
på ett fantastiskt sätt, säger Tobias 
Kristiansson som är utvecklingschef på 
Castellum Väst AB.

Han har under många år följt utveck-
lingen i Gårdsten och är imponerad av 
det arbete som ligger bakom skapandet 
av Gårdstensmodellen.

— Skolan är sista pusselbiten i 
utvecklingsarbetet. Gårdsten förtjänar 
verkligen en bra skola, förklarar Tobias 
Kristiansson.

Gårdstensbladet kommer i nästa 
nummer att lämna ytterligare 
information om hur ärendet med 
Gårdstensskolan fortskrider.  

Gårdstensskolans utdömda lokaler står tomma.

Tobias Kristiansson, utvecklingschef på 
Castellum Väst AB.

Emil Mattsson, direktör på 
Räddningsmissionen.
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Gästgiveriet i Gårdstens-
dalen - bygge för  
samverkan och jobb
Skapa arbete är en förutsättning 
om Göteborg ska klara målet att år 
2025 inte ha några särskilt utsatta 
områden. Ett exempel på projekt är 
replikan av det gamla Gästgiveriet 
som ska byggas i Gårdsten.

PÅ TEMAT ”SKAPA ARBETE” träf-
fades den 21 januari företrä-
dare för Gårdstensbostäder, 
Framtidenkoncernen, fem stora 
byggföretag, facket Byggnads samt 
Arbetsmarknad och vuxenutbildnings-
förvaltningen (Arbvux).

Målet att Göteborg inte ska ha några 
särskilt utsatta områden 2025 är en 
mycket tuff utmaning. Omöjlig att klara, 
tycker många.

— Jag är säker på att det går. Därför 
att vi är en stor och viktig aktör, därför 
att det finns ett stort engagemang 
i branschen och i civilsamhället, 
säger Framtidens koncernchef Terje 
Johansson.

Han framhåller också att det finns 
mycket att lära av det arbete som 
bedrivs i Gårdsten. Under våren kommer 
Framtidenkoncernen att presentera 
strategier för det fortsatta arbetet.

Kopia ska byggas
Gårdstens Gästgiveri byggdes 1807 och 
har givit namn åt området Gårdsten. 
Avsikten var att rusta upp och flytta 
byggnaden från dess plats under 
Angeredsbron till Gårdstensdalen.

Sommaren 2018 eldhärjades dock 
huset och brann ner till grunden. Det 
betydde inte att projektet avskrevs. 
Gårdstensbostäders styrelse beslu-
tade att uppföra en replika (kopia) av 
byggnaden.

Meningen är att replikan ska bli ett 
nydanande utbildnings- och arbetsmark-
nadsprojekt och platsen för en ny sam-
arbetsplattform i Gårdsten. Stadsdelen 
går nu in i en ny utvecklingsfas med fler 
aktörer och nyinflyttade Gårdstensbor.

Genom samarbetsplattformen ska 
alla, även de som inte är hyresgäster hos 
Gårdstensbostäder, känna sig delaktiga, 
välkomna och kunna utnyttja allt som 

erbjuds när det gäller aktiviteter och en 
del tjänster.

Gästgiveriet kommer att uppföras intill 
Fritidsklubben Diamanten och utgöra 
själva motorn för vad som händer i Dalen. 

Metodutveckling
Bygget ska genomföras som ett utbild-
nings- och arbetsmarknadsprojekt. 
Det innebär att ett antal arbetslösa 
Gårdstensbor kommer att delta i 
byggandet av huset. De får på så sätt 
praktik för att sedan kunna gå vidare ut 
på arbetsmarknaden i Göteborg.

Deltagarna på mötet i Gårdsten är 
mycket positiva till Gästgiveriprojektet.

— Gästgiveriet kan bli ett metodut-
vecklingsprojekt. Det behövs ett projekt 
som är lite längre och långsammare 
än man är van vid, förklarar Anders 
Johansson från Arbvux.

Problemet är att arbetslösa inte 
får tillräckligt lång tid på sig innan de 
ska slussas ut på byggena. Här skulle 
de kunna få lite längre tid och därmed 
vara bättre förberedda för de krav som 
näringslivet ställer.

Markus Brink, vd på företaget Brixly, 
är en av byggarna som tror starkt på 
projektet i Dalen.

— Vi har varit involverade och följt 
detta projekt. Här handlar det om 
samverkan mot ett gemensamt mål. 
Mångfald är bästa sättet att bli bättre, 
förklarar Markus Brink.

Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto uppmanade de deltagande 
byggföretagen att räkna på byggandet av 
Gästgiveriet och därmed göra det möjligt 
att dra igång projektet.  

De möttes på temat ”Skapa arbete”. Från vänster, Andreas Lökholm Arbvux, Johan Hallin Byggnads, Joacim Arcari BoTrygg, Sara Bäckström 
Gårdstensbostäder, Terje Johansson Framtidenkoncernen, Ola Serneke Serneke, Salma Nazzal Gårdstensbostäder, Markus Brink Brixly, Michael 
Pirosanto Gårdstensbostäder, Mikael Jansson Dicksons stiftelse, Mikael Ahlén Riksbyggen, Anders Johansson Arbvux och Mohamed Hama Ali 
Framtidenkoncernen.



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

Klassisk musik på lektionen -  
då blir eleverna lugnare
Blir elever lugnare och koncen-
trerar sig bättre om de lyssnar 
på klassisk musik under lek-
tionerna? Lärare och elever på 
Långmosseskolan i Gårdsten 
svarar tveklöst ja på den frågan.

— DET BLIR ETT LUGN i klassrummet och 
man ser en väldig skillnad på dom elever 
som annars har svårt att koncentrera 
sig, säger Nettan Odelhage som är 
förstelärare på Långmosseskolan.

Det började med en app som 
Göteborgs Symfoniker höll på att ta 
fram. Lärare och elever i årskurs 2-3 
på Långmosseskolan fick vara med och 
påverka hur appen skulle vara utformad.

Resultatet blev appen Octomonk. I inter-
valler om 25 minuter får eleverna lyssna 
på klassisk musik under lektionerna och 
sedan ta paus i fem minuter. Forskning 
visar att det är svårt att hålla koncen-
trationen i mer än 25 minuter. För varje 
sådan period får eleverna dessutom en 
belöning i appen.

— Ibland lyssnar eleverna i egna hör-
lurar och ibland genom högtalare. Dom 
älskar appen, säger Nettan Odelhage 

som är lärare för klass 3D. Appen 
Octomonk finns att ladda ner gratis på 
App Store.

Egen adventskalender
Den klassiska musiken har efter hand 
fått en allt större roll i elevernas studier. 
Att Nettan Odelhage också twittrar fli-
tigt har hjälpt till att sprida information i 
vidare kretsar.

Innan jul blev Långmosseskolan 
kontaktad av Sveriges Radio P2 och 
programmet Klassisk Morgon. Det 
utmynnade i ett samarbete där eleverna 
fick medverka i en adventskalender. 
Varje morgon var det en elev på 
Långmosseskolan som önskade ett klas-
siskt musikstycke och fick berätta lite 
varför han eller hon valt just det stycket.

— Det innebar att eleverna fick lära sig 
lite mer om klassiskt. Och jag har aldrig 
tidigare lärt mig så mycket om klassisk 
musik som jag gjort under den här tiden, 
säger Nettan Odelhage.

Medverkar i musikal
När ni läser detta har elever från 
Långmosseskolan dessutom deltagit i 
en stor musikal i Konserthuset till-
sammans med Göteborgs Symfoniker. 

Musikalen heter ”På väg”.
Eleverna har skrivit dikter som sedan 

blivit tonsatta. Den 28 januari var det 
premiär på musikalen där eleverna till-
sammans med Symfonikerna framförde 
verken. Totalt var det tio föreställningar.

Musikalen På väg är ett samarbets-
projekt mellan Göteborg Symfoniker och 
ett flertal skolor.  

Köp lägenhet i Brf 
Utsikten
Det finns ett fåtal lägenheter kvar att 
köpa. Gå in och se vad som finns ledigt 
på www.sernekebostad.se sök på 
”Utsikten” eller via Fastighetsbyrån 
www.fastighetsbyran.se.

Egnahemsbolaget 
bygger 72 nya  
bostadsrätter 
EGNAHEMSBOLAGET ÄR DEN FLITIGASTE bygg- 
aren i Gårdsten och bolaget slår inte av 
på takten. De planerar nu för att bygga 
72 bostadsrätter på Saffransgatan i 
Norra Gårdsten. Det blir både radhus 
och flerfamiljshus som brf.

Gå in på www.egnahemsbolaget.se 
och anmäl ditt intresse för bostads-
rätt hos Egnahemsbolaget.  

BOUTSTÄLLNINGEN ÄR ÖPPEN VARJE ONSDAG
Öppettider: 16.30-18.00.   Var: Utställningslokalen i Gårdstens Centrum.  
Vi bjuder på kaffe, välkomna!

Information om nybyggnadsprojekt i Gårdsten hittar du på:
www.gardstensbostader.se/leva-i-gardsten/nya-bostader-pa-gang/
www.facebook.com/gardstensbostader

Nettan Odelhage, förstelärare på 
Långmosseskolan.
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VIKTIG INFORMATION!  
Din hyra ska du betala in  
på bankgiro 5430-2781.

Mamas Retro Gårdsten
Butik i Gårdstens Centrum.
Skänk barnkläder, mammakläder eller 
barnartiklar till Mamas Retro.
KONTAKT:

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

Lindra Second Hand
Butik på Salviagatan 1.
ÖPPETTIDER:

Tisdag-fredag kl. 11-18, lördag kl. 11-15, 
söndag-måndag, stängt.  

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

Måndagar: Öppet kl. 10-21
Iranska Seniorföreningen håller öppet 
kl. 10-12.
Lär dig Spanska kl. 12-14. 
Spel- och trivselkväll kl. 14.30-17.30
House of Gospel kl. 18-21. 

Tisdagar: Öppet kl. 16-18.45
Spela biljard & pingis kl. 16-18.45. 

Onsdagar: Öppet kl. 10-12, 14-16
Iranska Seniorföreningen håller öppet 
kl. 10-12. 
Spela boule kl. 14-16. 

Torsdagar: Öppet kl. 13-18.45
Balans & styrka med Hälsostugan kl. 
11-11.45. 
Musikcafé med Gunnareds Församling 
Svenska Kyrkan udda veckor kl. 14-16. 
Spela biljard & pingis kl. 16-18.45. 

Fredagar: Öppet kl. 10-14, 16-18.45
Matlagning & Lunchservering 40:- 
med musik och kultur med Iranska 
Seniorföreningen. Udda veckor kl. 10-14
Ej lunch jämna veckor, kl. 10-12. 
Spela biljard och pingis kl. 16-18.45. 

Söndagar: Öppet kl. 15-17
Öppet hus: Kafé med Anita för alla 55+ i 
Gårdsten. 20:-/person kl. 15-17.

Välkomna önskar Aktivitetsgruppen.  

Hyr lokal för fester & 
andra arrangemang
ÄR DU HYRESGÄST hos Gårdstensbostäder 
kan du hyra två olika lokaler i området. 
Lokalerna är för max 50 personer. I 
hyran ingår bord och stolar, ett enklare 
kök för varmhållning, diskmaskin, 
kyl och frys, micro och kaffebryg-
gare. 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.  

Språkcafé 
TRÄNA DIG I svenska språket och lär känna 
nya vänner.

TID OCH PLATS: 

Måndagar kl 18:00-20:00 i Smyrna-
kyrkan, Saffransgatan 79 i norra 
Gårdsten. Vi håller på fram till och med 
v. 22. Välkomna!  

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

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.
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Subventionerad  
TV-tjänst
BESTÄLL DET KOSTNADSFRIA Bas-TV- 
paketet från iTux. Beställer gör du på 
www.framtidensbredband.se eller på 
bastv@itux.se eller på tel: 0751-79 20 05. 
Följande kanaler ingår: 
SVT1
SVT2
SVT Kunskapskanalen
SVT Barnkanalen
SVT24
TV4
TV6
TV8
Kanal 11
TV12

Har du frågor?
• All information du behöver finns på 
www.framtidensbredband.se. 
• Har du problem med din bredbands- 
eller tv-tjänst, kontakta din tjänste- 
leverantör.  

Återvinningscentralen
FÖR ATT KOMMA IN PÅ återvinningscentralen 
(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 återvin-
ningscentralerna. Du måste ha med dig 
giltigt körkort eller annan fotolegitima-
tion när du ska hämta ditt ÅVC-kort. 

MER INFORMATION OM ÖPPETTIDER mm finns 
på www.goteborg.se under rubriken 
Avfall och Återvinning.  

Frukostmöte med  
hållbarhet i fokus
När Gårdstensbostäder och 
Göteborg Energi bjöd in till frukost-
möte kretsade allt kring hållbar-
het. Det handlade om både hot och 
lösningar.

IDÉUM VAR SOM VANLIGT välfyllt när det 
var dags för frukostmöte den 6 febru-
ari. Gårdstensbostäder och Göteborg 
Energi kan se tillbaka på ett långvarigt 
samarbete.

Martin Hedberg, meteorolog på SWC 
Polyfuture, höll ett anförande på temat 
”Kritiska transformationer i natur och 
samhälle” där han konstaterade att 
temperaturen, globalt sett, har ökat med 
en grad bara under de senaste 50-60 
åren. Och risken är att temperaturen höjs 
med ytterligare 2-3 grader.

— Det är vi människor som orsakar 
detta, förklarade han och menade att det 
bara finns ett alternativ för att åstad-
komma en förändring.

Nämligen att till hundra procent gå 
över till energisystem som baseras på 
förnybara och hållbara energikällor.

Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg 
Energi påpekade i sitt anförande att 
Göteborg av många internationella 

bedömare lyfts fram som världens mest 
hållbara stad.

— Det vi gör här kommer att smitta av 
sig till andra delar av världen, sade han.

Göteborg Energi engagerar sig på en 
rad olika sätt för att bidra till en hållbar 
stad. Bland annat via minskade utsläpp 
men också att jobba med social håll-
barhet. Det blir allt vanligare att företag 
engagerar sig i samhällets utveckling ur 
ett bredare perspektiv.  

Hållbarhetschef Eric Zinn och meteorolog 
Martin Hedberg föreläste på frukostmötet.

Erica Hagström och Elisavet Johansson Tziampazis presenterade Läxhjälpens verksamhet.

Ta hand om din katt 
GÅ MED I FACEBOOKGRUPPEN Gårdstens-
katterna. Så kanske du både hittar din 
katt och kan anmäla en som du hittar.  
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Gårdstens öppna för-
skola,  Muskotgatan 47
MÖTESPLATS FÖR VUXNA OCH BARN 0-6 år. 
Här kan du träffa andra vuxna och ditt 
barn kan leka. 

ÖPPETTIDER:

Måndag 9-13 Sagostund med  
biblioteket
Tisdag 9-12  
(13-16 vid utbildningar, kurser mm)
Onsdag 9-13
Torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12

KONTAKTUPPGIFTER:

Telefon: 070-612 32 68  
Facebook: GÖF

Aktiviteter för barn och ungdomar
Aktiviteter Ålder Dag Tid Var

Fotboll - GAIS i Gårdsten 6 -12 år tisdagar & torsdagar kl. 17.00 Idrottshallen Gårdstensskolan

Pianokurs 7 - 18 år lördagar kl. 14.00
Musikstudio/ utanför Gårdsten 
centrum

Filmvisning* 10 - 12 år fredagar kl. 14.30 Diamanten - Fritidsklubben

Hopp och spring 6 - 7 år onsdagar kl. 14.15- 15.00 Långmosseskolans idrottshall

Hopp och spring 8 - 9 år onsdagar kl. 15.00-15-45 Långmosseskolans idrottshall

Lilla Varvets Löparskola med 
Göteborgsvarvet 

8 -12 år
onsdagar & fredagar
5/2-17/5

kl. 16.00-17.00 Idrottshallen Gårdstensskolan

Vill du veta mer kontakta gärna Salma Nazzal på; 0703-98 32 56 eller Johanna Froode på: 0707- 49 64 62.
*Kommande: 6/3 Blinded by the light, 13/3 Playmobil, 20/3 Maleficent 2- ondskans härskarinna, 27/3 Familjen Addams 2019

På Löparskolan tränar vi för att må bra och att ha roligt tillsammans. 
Träningspassen består bland annat av löpning, snabbhet, styrka 

och samarbetsövningar. Löparskolan leds av duktiga friidrottsledare. 
17 maj avslutas Löparskolan med en gemensam utflykt  

till Slottsskogen för att springa loppet Lilla Varvet.

Datum: 5 februari–17 maj.
Tid: Onsdagar och fredagar kl 16–17.

Plats: Samling i Gårdstensskolans idrottshall.  
Vid fint väder är vi utomhus.

Anmälan: Träningen är gratis. Anmälan sker på plats.
Frågor: Sara Karlsson, 073-334 21 12 | sara.karlsson@goteborgsvarvet.se

LILLA VARVETS
LÖPARSKOLA

Välkomna på gratis träning med Göteborgsvarvet!

ONSDAG
& FREDAG 
KL 16–17

 

Lilla Varvets Löparskola är en del av Göteborgsvarvets satsning HEJA Göteborg - Health | Empowerment | Joy | Activity

Musikstudion
Vill du spela piano? 
Lördag kl.14.00 – 17.00 
Var: Musikstudion bredvid  
Gårdstens centrum. 

Vill du lära dig spela gitarr?
Anmäl dig till gitarrkurs  
i musikstudion. Kontakta  
Salma eller Bashkim.

Kurserna är för barn och  
ungdomar i Gårdsten.

KONTAKTUPPGIFTER:

Salma Nazzal tel. 031-332 60 07 
Bashkim Fetahi tel. 031-332 60 10.
Gustav Fägerqvist tel. 0737 36 75 99 
eller gustav.fagerqvist@gmail.com  
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Alla aktiviteter är kostnadsfria. 
Anmälningar lämnas på plats.
Hälsostugan drivs i samarbete 
mellan Angereds Närsjukhus och 
Gårdstensbostäder på Kaneltorget.

KONTAKTUPPGIFTER:

Johanna Froode 0707-49 64 62 
Gårdstensbostäders växel  
031- 332 60 00.

VÅRENS SCHEMA:

Måndag
• Lätt Yoga kl. 15:00 – 16:00 

Tisdag
• Gymmet öppet kl. 15:00 – 17:30
• Latinodans (Tidigare kallat Zumba) 

Datum: 17/3, 21/4, 19/5. 
Onsdag
• Hopp & spring för barn  

8-9 år kl. 14:15-15:00,  
6-7 år kl. 15:00-15:45 
(Långmosseskolans idrottshall) 
Kontakta Johanna vid intresse.

• Gruppträning: Puls och styrka, utan 
redskap.  Kl. 17:00 – 18:15  

Torsdag
• Balans & styrka för seniorer 55+ 

(Muskotgatan 10) kl. 11:00 - 11:45
• Gymmet öppet kl. 16-19:30

Träning och aktiviteter 
varje vecka

Vill du lära dig simma? 
Anmäl dig till kurs med svenska 
livräddningssällskapet.
Var: Angered Arena
Anmäl ditt 
intresse till 
Johanna: 
0707-496462

Hälsosamtal och 
coaching
Har du frågor om hälsa eller är i behov 
av tips och råd för att komma igång med 
hälsosamma vanor? Boka tid för samtal 
med Folkhälsovetare Johanna Froode. 
070-749 64 62.

Latinodans 
Välkommen att 
dansa loss till härlig 
musik! (tidigare 
kallat Zumba). Datum: 25/2, 17/3, 21/4, 
19/5. Tid & plats: 17:00 – 17:45 i Idéum, 
Kaneltorget 1

Hälsostugan tipsar

Smoothiebowl – en 
skål full med näring
Passar perfekt till frukost, mellanmål 
eller lättare kvällsmat.
Mixa: 1 banan, 1 avokado, en näve 
spenat, en dl havre- eller sojamjölk med 
lite vaniljextrakt. Häll det i en skål och 
toppa med granola/müsli, kokos och 
valfria frukter och bär.

Under 2020 kommer vi att arrangera 
månadsteman i Hälsostugan för att 
uppmärksamma olika områden inom 
Hälsa. 

Mars tema - stress
Vi kommer att ha material och utställ-
ning i Hälsostugan där vi kommer lyfta 
olika områden kopplat till stress och 
hälsa.

• Stöd med rehabilitering, stress och 
återgång till arbete: Boka tid med 
Susanne Carlsson 072-855 46 73

• Träning med fokus på kroppskontroll 
och minskad stress med sjukgym-
nast: Datum: se anslag i Hälsostugan

• Extra insatta Yogapass med fokus 
på meditation: 
torsdag 18:30 – 
19:30 och fredag 
07:00 – 07:45 
Datum: se anslag i Hälsostugan

• Välkommen att titta på vår utställning 
när Hälsostugan har öppet!  
Se schema.

Månadstema på Hälsostugan
NYHET 2020
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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
Adem 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 medde-
lande på telefonsvararen. Även för 
bokning av grovsoprum.

BESÖKSTID 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  
Hammarkullen  031- 365 29 00 
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


