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Information från Gårdstensbostäder Nr. 3 / Mars 2018

 Boutställningen är öppen varje onsdag
Öppettider: 16.30-18.00  

Var: Utställningslokalen i Gårdstens Centrum

Vi bjuder på kaffe.

Botrygg har startat försäljning av bostadsrättslägenheter, hämta broschyr i Boutställningen.

Vårdcentralen har öppnat

Den 1 mars var det äntligen dags. 

Gårdsten Vårdcentral öppnade och 

alla välkomnades med kaffe och 

tårta.

- Folk är jätteglada och vi har redan 

börjat ta emot patienter. Vi känner oss 

mycket välkomna till Gårdsten, berätta-

de Amir, en av tre läkare som arbetar på 

den nya vårdcentralen.

Adressen är Muskotgatan 10 i Gård-

stenshuset. Öppettiderna är mån-

dag-fredag kl 8-17. Man har både tid-

bokning och drop in. Förutom själva 

vårdcentralen så finns även BVC, barn-

avårdscentral.

Idag är det totalt nio personer som 

arbetar i lokalerna men det lär bli fler 

framöver. Personalen har mycket goda 

Personalen på Gårdsten Vårdcentral. Från vänster, Paulina, Amir, Farah, Farshad, Sarah, Jenny, Saya, Hevar och Bei. Saya arbetar på BVC, barnavårdscentralen.

Lista dig!
Välkommen att lista dig och din 

familj på Gårdsten vårdcentral. 

Det gör du lättast genom att 

besöka oss på vårdcentralen 

eller gå in på nätet via 1177 

Vårdguidens e-tjänster.

Distriktsläkare & BVC

Öppet vardagar 8-17

Drop-in eller bokning

www.gardstenvardcentral.se

info@gardstenvardcentral.se

Vi svarar alltid på ditt samtal! 

tel: 031-396 00 60

språkkunskaper. Förutom svenska pra-

tar man kurdiska, arabiska, persiska, 

kinesiska (mandarin) och engelska.

Det går att lista sig på Gårdsten vård-

central. Det gör man antingen genom att 

fylla i en blankett som vårdcentralen till-

handahåller eller på nätet via 1177 Vård-

guidens e-tjänster.

 Paulina Jacobsson är verksamhets-

chef på vårdcentralen.

 - Det finns ett stort vårdbehov i Gård-

sten. Nu blir det enklare för folk att få 

vård, vi finns i närområdet och man be-

höver inte ta sig till Angered. En vård-

central i Angered har också lagts ner och 

många som gick där kommer härifrån. 

Nu får dom möjlighet att komma till oss, 

säger Paulina Jacobsson.
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Gårdstens öppna mötesplats 
– Muskotgatan 47
Verksamheten drivs i samarbete 

med Gårdstensbostäder, SDF Ang-

ered och Hyresgästföreningen i 

Gårdsten. Kurserna är gratis men 

du måste anmäla dig till Helena. 

VÅRENS KURSER:
Cykelskola: 
Cykelskolan är totalt 10 tillfällen med 

start vecka 16. Anmälan: 

fabienne.nicole.roux@gmail.com 

Fixa Cykel: 
Här får du under 6 måndagar umgås 

med grannar samtidigt som du lär dig 

laga en cykel. Vid sista tillfället får du cy-

keln. Start vecka 20. Anmälan: 

fabienne.nicole.roux@gmail.com 

Glädje och utmaningar:
Har du barn mellan 1-5 år? Det är inte 

alltid lätt att veta hur man löser konflik-

ter, sätter gränser eller får mer positiv 

tid tillsammans med sitt barn. I våra 

föräldragrupper jobbar vi med både det 

roliga och det svåra i föräldraskapet, fem 

tillfällen på 2 timmar. Anmälan: Prata 

med Helena eller Julia på Öppna förskolan.

Första Hjälpen:
Röda Korset erbjuder kurs där vi får lära 

oss Första Hjälpen. 

Måla:
Målarkurs där vi samtalar på lätt Svenska

Anmälan: 

helena.nilsson@angered.goteborg.se

Kontakt: 

Helena, Förskollärare, processledare, helena.nilsson@angered.goteborg.se 

Julia, Förskollärare, julia.ottosson.burge@angered.goteorg.se 

Telefon: 070-612 32 68, Adress: Muskotgatan 47, 42 441 Angered

Facebook: Gårdstens öppna mötesplats.

Gårdstens öppna mötesplats ligger på Muskotgatan 47.

Måndag

9.00 – 13.00 Öppen förskola (0-6 år) samt Mamma forum då vi lagar soppa tillsammans.

11.00 – 11.30 Angereds Bibliotek läser sagor och sångstund.

Tisdag

9.00 – 12.00 Öppen förskola (0-6 år). Sångstund.

13.00 – 16.00 Utbildningar och kurser.

Onsdag

9.00 – 12.00 Öppen förskola (0-6 år) utomhusvistelse, vi går ut klockan 10. 

13.00 – 15.00 Målning för barn 4 år och äldre. Föranmälan krävs.

13.00 – 15.00 Målarkurs och samtal på lätt svenska.

Torsdag

9.00 – 12.00 Öppen förskola (0-2 år)

13.00 – 15.00 Öppen förskola (2-6 år)  

Fredag

9.00 – 10.30 Frukost på lätt svenska.

11.00 – 12.00 Yoga.

12.00 – 15.00 Skapa och sy tillsammans.

Öppettider:



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  3  /  2 018

Verkligt medinflytande är inget nytt 

hos Gårdstensbostäder. Bolagssty-

relsens unika sammansättning in-

fördes redan för 20 år sedan.

De boende har varit delaktiga i områdets 

utveckling ända sedan samhällsbygget 

Gårdsten startade. Ett exempel på verk-

ligt inflytande är bolagsstyrelsen. Sex av 

styrelsens sju ledamöter är hyresgäster 

med de befogenheter och ansvar som ett 

sådant viktigt uppdrag innebär.

 En av ledamöterna är hyresgästen 

Lars Svensson som bott länge i Gårdsten.

 - Uppdraget i Gårdstensbostäders 

styrelse är mycket inspirerande efter-

som det finns så mycket framtidstro, 

både i styrelsen och bland folk som bor 

här, säger han.

 Att majoriteten av ledamöterna är hyres-

gäster ser Lars Svensson som en stor fördel.

 - Man inser ju verkligen vikten av att 

vara engagerad i områdets utveckling 

eftersom besluten direkt påverkar oss, 

våra grannar och alla andra som bor här, 

säger han.

Blickar framåt
Lars Svensson tycker att framtiden ser 

ljus ut för Gårdsten.

 - Det beror inte minst på dom konkre-

ta planer som nu håller på att förverkli-

gas. Dessutom är vi mitt uppe i en vision 

för att skapa ett ännu bättre Gårdsten, 

förklarar Lars Svensson.

En bolagsstyrelse där de 
boende dominerar

 Gårdstensbostäder ingår i Framtiden-

koncernen tillsammans med de övriga 

kommunala bostadsföretagen. Ordfö-

randen i Gårdstensbostäders styrelse 

kommer från koncernledningen. För 

några månader sedan tillträdde bolag-

sjuristen Mohamed Hama Ali den pos-

ten. Han är dessutom sekreterare i kon-

cernens samtliga styrelser.

 - Jag är väldigt stolt och tycker det är 

ett hedersuppdrag att vara ordförande i 

Gårdstensbostäders styrelse, säger Mo-

hamed Hama Ali som är imponerad över 

de resultat som uppnåtts i stadsdelen 

hittills.

 - Gårdstensbostäders arbete är ett 

framgångsrecept. Det beror framför allt 

på att man har hyresgäster i styrelsen, 

att man investerar i engagerade med-

arbetare och inte minst att man arbetar 

långsiktigt, säger han.

 Inom Framtidenkoncernen arbetar 

man nu med att tillämpa Gårdstensmo-

dellen i övriga bolag för att kunna lyfta 

alla särskilt utsatta områden i Göteborg.

 - Min ambition som ordförande är att 

fortsätta utveckla samhällsbygget Gård-

sten tillsammans med styrelsen och 

medarbetarna i bolaget, förklarar Moha-

med Hama Ali.

Gårdstensbostäders styrelse - från vänster: Marek Hom, ledamot, Lars Svensson (sittande) ledamot, Lars 

Just, suppleant och koncernledningen, Roland Smith, ledamot, Asha Adnan (sittande) ledamot, Michael Piro-

santo, vd, Jaroslava Tolicova, ledamot och Mohammed Hama Ali (sittande), ordförande och koncernledningen.

Onsdagen den 7 mars korades 2017 

års gårdstensbo. Detta var tionde 

året som utmärkelsen delades ut. 

Året vinnare heter Kaija Ahonon 

och bor på Saffransgatan. 

Motiveringen lyder:

”Hennes styrka är att motivera och en-

gagera sina medlemmar i föreningen och 

även få med icke medlemmar i olika akti-

viteter året runt, fem dagar i veckan. 

    Föreningen på Peppargatan är en mö-

tesplats och är öppet vardagar mellan 

kl. 9.00-15.00. Där kan alla umgås, ta 

en kopp kaffe eller bara läsa en bok på 

antingen svenska eller finska. Två dagar 

i veckan (tisdagar och torsdagar) serve-

rar de varm mat och alla är välkomna. På 

våren och sommaren är många ute och 

planterar och odlar ekologiska grönsa-

ker, kryddor samt fina blommor på går-

den utanför lokalen.

    Trots begränsade resurser och svagt 

intresse från den yngre generationen 

har denna verksamhet överlevt tack vare 

osjälviska insatser från alla medlemmar 

och särskilt från Kaija som är ordföran-

de i finska föreningen Aftonstjärna - Ilta 

Tähti.”

Årets Gårdstensbo 2017
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Gårdstensbostäder erbjuder service 

365 dagar om året. Som hyresgäst 

kan du ringa, maila eller besöka 

din huschef. På kvällar och helger 

är trygghetsgruppens medarbetare 

aktiva och synliga i området.

De åtta huscheferna sköter direktkon-

takten med hyresgästerna. Huscheferna 

arbetar direkt under Gårdstensbostäders 

verkställande direktör och har egen be-

slutanderätt i alla frågor som gäller de-

ras lägenheter. Den korta beslutsvägen 

ger möjligheter till snabba beslut och hög 

servicenivå. För hyresgästernas bästa.

 Gårdstensbostäders mål, liksom hus- 

chefernas, är att bygga ett bra Gårdsten 

tillsammans med hyresgästerna. Då är 

den personliga kontakten helt avgörande 

för att nå framgång.

 Omar Shawki är ganska ny som huschef 

men erfaren i bolaget. Han jobbade tidigare 

i Gårdstensbostäders trygghetsgrupp.

 - Jobbet som huschef är väldigt varie-

rande och jag gillar att ha många bollar 

i luften. Men om jag ska välja något så 

känner jag väldigt mycket för den sociala 

biten. Att skapa relationer med hyres-

gästerna, säger Omar.

 Adem Smajic har lång erfarenhet som 

huschef.

 - Jag har arbetat här i över 20 år och 

är fortfarande glad varje morgon jag går 

till jobbet, säger Adem, som numera 

även har hand om Kastanjgården.

Känner området
Vilket föredrar du som hyresgäst? Att ett 

vaktbolag ibland åker runt i Gårdsten el-

ler att egen personal finns på plats 365 

dagar om året? Medinflytande från er hy-

resgäster har bidragit till att Gårdstens-

bostäder sedan många år satsar på att 

ha en egen Trygghetsgrupp.

 Trygghetsgruppens medarbetare har 

lokalkännedom och bred kompetens. De 

är synliga ute i området till sena kväll-

en. Framför allt i Gårdstens centrum 

som är en viktig mötesplats där många 

människor rör sig.

Med fokus på bra service

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

Huschefen Omar Shawki i samspråk med en hyres-

gäst under en av hans ronderingar i fastigheterna.

Efter varje kundundersökning träffar huscheferna 

sina hyresgäster för att berätta vilka åtgärder och 

förbättringar som kommer att göras.

Natanael och hans kollegor i Trygghetsgruppen är synliga och aktiva i området från eftermiddagen till sena 

kvällen. De är även med och stänger centrumet på kvällarna.
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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

Segla i sommar

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:

23/3 The dark tower

6/4 Becker - Kungen av Tingsryd

13/4 Only the Brave

20/4 Geostorm

27/4 Thor- Ragnarök

Filmvisning

Keybordkurs/pianokurs med ABF pågår 

på lördager från kl. 14.00. Kursen är för 

barn och ungdomar och som är hyres-

gäster hos Gårdstensbostäder. 

Terminsavgift 150 kr.

Plats: Musikstudion, Gårdstens Centrum 

Pianokurs i 
Musikstudion

Nu är det dags att anmäla dig till årets seg-

larkurser och läger. Gårdstensbostäder 

har ett mångårigt samarbete med GKSS 

(Göteborgs Kungliga Seglarsällskap) och 

Rotary Långedrag för Ungdom och Segling 

för gårdstensungdomar som bor hos Gård-

stensbostäder. Nybörjarkurserna bedrivs i 

Långedrag och lägren kommer att vara på 

Aeolusön. Transport ordnas för dagkursen 

till och från Långedrag och kursen är gra-

tis. Välkommen med din anmälan.

Schema:
Seglarskola i Långedrag, dagkurs, för 

8-13 år, inga förkunskaper, gratis

Söndag-torsdag 17-21/6 (6 platser)

Måndag-fredag 25-29/6 (6 platser)

Seglarläger, Aeolusön för 10-12 år, inga 

förkunskaper, kostnad 1000 kr/person

Fredag 15/6 – torsdag 21/6 (3 platser)

Måndag 25/6 – söndag 1/7 (3 platser)

Seglarläger, Aeolusön för 12-14 år, tidi-

gare erfarenhet krävs, kostnad 1000 kr/

person

Tisdag 3/7 – onsdag 11/7 (3 platser)

För anmälan och mer information ring Gårdstensbostäder, Salma Nazzal på telefon 031-332 60 07 eller via växeln 031-332 60 00. 

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.

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 
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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

Stiftelsen Läxhjälpen fick pris på 

årets Faktumgala som ÅRETS UT-

BILDNINGSINSATS! 

Läxhjälpens vision är att ALLA barn ska 

få förutsättningar att klara skolan, nå 

sin fulla potential och drömma större! 

10 år, 10 kommuner, 44 skolor och fle-

ra tusen barn som gått från underkända 

betyg till gymnasiebehörighet och ökat 

självförtroende. Läxhjälpen tackar juryn, 

Gatutidningen Faktum och Eric Hieltes 

Stiftelse samt tackar alla fantastiska 

läxhjälpare, elever och partners samt 

alla som stöttar och hejar på.

 Gårdstensbostäder är en av partner-

na och stöttar varje år elever på Gård-

stensskolan.

Grattis till stiftelsen 
Läxhjälpen

Gårdsten.se

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

Verksamheten har nu öppnat igen i ett nyrenoverat gym på Kaneltorget. Hälsostugan 

drivs i samarbete mellan Gårdstensbostäder och Angered Närsjukhus för att förbätt-

ra folkhälsan i Gårdsten. Vi hoppas skapa en hälsofrämjande mötesplats för boende i 

Gårdsten som möjliggör för träning, ny kunskap och information om hälsa.  

Måndag

13.30 – 14.15 Avslappning för minskad stress 

och ökad närvaro 

Hälsostugan Samtal och övningar. 

15.00 - 16.00 Hopp och spring Gårdstensskolans gymnastiksal Träning & lek för barn 8-12år

Tisdag

13.00 -14.00 Lätt Yoga & rörlighetsträning Hälsostugan Träning för ökad rörelse, balans och styrka.  

14.30 – 15.00 Introduktion gymmaskiner Hälsostugan Gemensam genomgång av gymmets maskiner.

15.00 – 18.30 Gymmet öppet Hälsostugan Egen träning i gymmet. Hälsocoach finns på plats.

Onsdag

13.00-14.30 Hälsoträffar med olika teman Hälsostugan Se separat schema.

17.00 -18.30 Träningsträffen Hälsostugan Varierad gruppträning med fokus på styrka med kroppen. 

Torsdag

13.00 –13.45 Lätt styrka & balansträning, 55+ Seniorhuset, Muskotgatan 10 Lättare träning med fokus på balans för seniorer 55+.

14.00 - 18.00 Prata med dietist om mat & hälsa Hälsostugan Tidsboka i lokalen eller på telefon 0707–496462.

16.00 – 18.30 Gymmet öppet Hälsostugan Egen träning i gymmet. Hälsocoach finns på plats.

Alla aktiviteter är gratis för Gårdstensbostäders boende. Välkomna! 

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

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

Hälsostugan i Gårdsten är invigd
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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, Alm-, Poppel-,  

 Ask-, Lönn-, Oxel- och Kastanj- 

 gården

Zarif  031-332 60 52, Akacia-, Bok-,  

 Lind-, Ek-, Syrén- och Asp- 

 gården  

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 Saffransgatan). 

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


