
Var med och påverka hur du vill ha 

ett tryggare Gårdsten.

Tid: Tisdag den 25 april kl. 17:30-19:30  

Plats: Idéum i Gårdsten, vid Kaneltorget

Klockan 18.00:

• Rickard Ernebäck, tf stadsdelsdirektör 

SDF Angered 

•  Michael Pirosanto, VD Gårdstensbostä-

der och ordförande i BRÅ (Brottsföre-

byggande rådet) – trygghetsarbetet i 

Gårdsten

Träffa Anna Hjärne, rektor på Gårdstens-

skolan som berättar om trygghetsarbetet i 

skolan och prata med polisen som berättar 

om medborgarlöfte, senaste trygghetsun-

dersökningen och det förebyggande arbetet. 

Lämna dina synpunkter under kvällen om 

hur vi får ett tryggare Gårdsten.

Poängpromenad med fina priser och fika 

under kvällen.

Alla Gårdstensbor är hjärtligt välkomna
Trygghetsmässan är ett samarbete mel-

lan SDF Angered, Polisen, Räddnings-

tjänsten och Gårdstensbostäder.

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

Information från Gårdstensbostäder Nr. 4 / April 2017

Prisutdelning till Årets 
Gårdstensbor 2016
Under en traditionsenlig ceremoni 

i Idéum korades Årets Gårdstens-

bor 2016. Alla nominerade och 

tidigare pristagare var inbjuden 

denna kväll. Tillsammans med alla 

medarbetare på Gårdstensbostä-

der avnjöts kvällen med god smör-

gåstårta.

 - Människor måste uppskattas för 

sitt ideella engagemang som dom gör 

i Gårdsten för sina grannar och för bo-

laget. Vi har delat ut priset sedan 2008. 

Och därefter har vi bjudit in de som no-

minerats och de som tidigare vunnit var-

je år till en trevlig kväll tillsammans med 

alla medarbetare. Så det har blivit en 

tradition, säger Michael Pirosanto, vd på 

Gårdstensbostäder. 

 Personerna som nomineras ska ha 

gjort något extra för sina grannar och 

Gårdsten under året. Det kan vara enga-

gemang av olika slag både för ungdomar 

och äldre. 

2016 års vinnare 
Juryns motivering:

Båda är engagerade i fotbollsskolan som 

startade i höstas i samarbete med GAIS. 

De är ett stort stöd och hjälp för barnen 

under aktiviteten. GAIS uppskattar deras 

insatser väldigt mycket och skulle gärna 

vara delaktig i att utbilda de båda till fot-

bollsledare. Gani och Safet Malici

Hon är med i Hyresgästföreningen i nor-

ra Gårdsten. Hon brukar frekvent vara 

delaktig och hjälpa till vid de samman-

komster, träffar och aktiviteter som hu-

scheferna i området brukar ha tillsam-

mans med Hyresgästföreningen. Det är 

mycket uppskattat. Gunn Ericson

Gruppen fick 2009 pris för det stora ar-

betet och engagemanget med att starta 

upp senioraktiviteter i den då nya senior-

lokalen på Muskotgatan 10. Aktiviteter-

na och öppethållande för alla seniorer i 

Gårdsten har sedan dess fortsatt. Men 

nya personer som dessutom bor i hu-

set har under åren kommit till. Bolaget 

uppskattar gruppens arbete och enga-

gemang mycket och aktiviteterna går 

liksom ”av sig själv” idag.

Aktivitetsgruppen i Seniorlokalen, 

Muskotgatan 10

Gull-Britt, Karl-Gunnar, Anita, Hellny, 

Laila, Johan, Allan, Barbara och Mohsen

>> Välkommen till cykelfest i Dalen lördag 6 maj från kl. 10.00 ... Läs mer på sidan 2

>> Boutställningen öppen varje onsdag ... Tider se sidan 2

>> Agneta Hammer på besök i Gårdsten ... Läs mer på sidan 2

Alla pristagarna för Årets Gårdstensbor 2016 samt vd Michael Pirosanto. Karl-Gunnar saknas på bild.

Välkomna på 
Trygghetsmässa 
i Gårdsten 
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Göteborgsgirots cykeltävlingar kommer 

åter till Gårdstensdalen – både elitcyklis-

ter och motionscyklister. Depåstopp för 

7- och 14 mils-loppen samt start av 3,5 

mils-loppet. Vill du vara med och cykla 

anmäl dig på www.goteborgsgirot.se.

Välkommen ner till Dalen!

Text och bild: Kenth Lärk

Visionen är att det ska byggas  

1 000 nya bostäder i Gårdsten till 

år 2025. 

- Det är på väg att skapas en spännande 

stadsutveckling i Gårdsten med samman-

hängande bebyggelse och nya mötesplat-

ser säger stadsbyggnadsdirektör Agneta 

Hammer.

 Mycket av visionen håller redan på att 

förverkligas. Det byggs för fullt i Gårdsten 

och sex olika byggföretag är engagerade 

i produktionen: Egnahemsbolaget, Riks-

byggen, Myresjöhus, Robert Dicksons 

stiftelse, Botrygg och Serneke.

 Det bor för närvarande cirka 8 700 in-

vånare i Gårdsten. Fram till år 2025 vän-

tas befolkningen öka med mellan 3 000 

och 4 000 personer.

 Därmed skapas också ett växande un-

derlag för lokal handel, service och kom-

munikationer.

 I Gårdstens Centrum finns en bout-

ställning där planerna presenteras. Den 

7 april besökte stadsbyggnadsdirektör 

Agneta Hammer boutställningen där hon 

träffade Gårdstensbostäders vd Michael 

Pirosanto.

Variation
Agneta Hammer välkomnar att den be-

fintliga bebyggelsen i Gårdsten, som till 

övervägande delen består av hyresrätter 

i flerfamiljshus, kompletteras med bo-

stadsrätter, äganderätter samt seniorbo-

enden och generationsboenden. Samti-

digt skapas nya mötesplatser. 

- Att man bygger samman stadsdelen på 

det sätt som nu sker innebär att vi får ett 

tryggare Gårdsten. Det är oerhört positivt 

att så mycket är på gång. Man märker att 

det finns en entusiastisk anda i Gårdsten, 

förklarar Agneta Hammer.

Spännande vision när
Gårdsten ska utvecklas

Välkommen till cykelfest i Dalen lördag 
6 maj från kl. 10.00

De besökte Boutställningen. Från vänster, Mariette Hilmersson, vd för Förvaltnings AB Framtiden, Elin 

Johansson, enhetschef på stadsbyggnadskontoret, Ann-Sofie Jeppson, Förvaltnings AB Framtiden, Agneta 

Hammer, stadsbyggnadsdirektör samt Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto.

Boutställningen öppen varje onsdag
Öppettider: 16.30-18 •  Var: Utställningslokalen i Gårdstens Centrum  •  Vi bjuder på kaffe
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Shabeele Bookshop är namnet på 

den bokhandel som öppnat i Gård-

stens centrum.

- Det går jättebra. Här behövdes en bok-

handel, säger innehavaren Ahmed Nuur.

 På hyllorna i butiken hittar man bland 

annat pocketböcker på engelska och 

svenska. Främst deckare och romaner. 

Här finns också somaliska barnböcker. 

Ahmed Nuur kommer från Somalia där 

han arbetade på Handelskammaren. Han 

kom till Sverige 1989 och bor i Alingsås. 

Han har utbildat sig till undersköterska 

samt mentalskötare och arbetar inom 

sjukvården.

 Bokhandeln öppnade i december förra 

året och man erbjuder även barnlitteratur 

på swahili.

 - Vi kommer också att få in barnlitte-

ratur på svenska, berättar Ahmed Nuur 

som också säljer block, pennor och annat 

skolmaterial i butiken.

 Apropå somaliska böcker så har vi ti-

digare i Gårdstensbladet berättat om Ab-

dillahi Hussein. Abdillahi var en mycket 

känd och framgångsrik författare i Somalia.

 Nu finns flera av hans böcker att köpa i 

Shabeele Bookshop.

25 flitiga hyresgäster var på plats lörda-

gen den 25 mars för att jobba i det nya 

växthuset på gården. Växtbäddarna skulle 

fyllas med jord och färdigställandet börjar 

nu närma sig med både gemensamhets-

lokalerna och inför odlingssäsongen.

Gårdstens centrum 
har fått bokhandel

Arbetsdag i 
nya växthuset 
på Lindgården

Ahmed Nuur säljer böcker och skolmaterial i sin butik.           Text och bild: Kenth Lärk
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Text och bild: Kenth Lärk

Leo Forssman, 10 år, har provat 

på bågskytte i ett par månader och 

redan bestämt sig.

- Detta är jätteskoj. Jag ska fortsätta, sä-

ger han.

 Det är tisdag kväll hos Angereds Bågs-

kyttar som har sin lokal på Kaneltorget.

 - På tisdagar och torsdagar har vi trä-

ning och prova-på-bågskytte, berättar Bo 

Hellmark, som är föreningens ordförande.

 Han berömmer lokalen och tycker att 

klubben är lyckligt lottad i det avseendet. 

Det finns två banor. Juniorer och nybör-

jare skjuter på 12 meters avstånd och 

seniorerna på 18 meter.

 - Vi skulle gärna vilja ha fler ungdo-

mar i föreningen, säger Bo Hellmark.

Man kanske tror att bågskytte är en dyr 

sport men så är det inte. I vilket fall inte 

till att börja med.

 Ungdomar från tio år är välkomna att 

prova på bågskytte. Klubben har bågar 

som man får låna. För de som vill fortsät-

ta är medlemsavgiften 300 kronor per år. 

Det är först när man vill köpa en egen båge 

som det handlar om lite större pengar.

På prispallen
Angereds Bågskyttar skördar ganska 

stora framgångar på tävlingsbanorna.

 - Vi finns alltid med på prispallen vid 

Inomhus-SM, förklarar Bo Hellmark.

 Årets SM-tävlingar för seniorer ar-

rangerades i Falun i början av mars och 

där tog klubben hem fyra medaljer. Den 

senast stora framgången hade man vid 

Junior-SM i början av april. Där vann Pa-

tool Bako guld i en av klasserna. Hennes 

syster Samira har också tagit SM-medalj.

Föräldrar börjar
Bågskytte är en lite speciell sport på så 

sätt att barn och föräldrar kan ha kul till-

sammans. Det är ganska vanligt att det 

är barnen som får föräldrarna intresse-

rade.

 - Jag har varit med i klubben sedan 

1984 och det var barnen som fick mig 

att börja, säger Margaretha Palm, en av 

klubbens duktiga seniorer.

 Angereds Bågskyttar har ett drygt 

hundratal medlemmar och ett 20-tal av 

dem är just nu sysselsatta med samma 

sak. För femte året i rad står nämligen 

klubben som arrangör för stortävlingen 

Swedish Open.

 Tävlingen äger rum den 25-27 maj ute 

på Brattön och under den helgen har 

klubben hyrt alla de 60 stugor som finns 

på ön.

 Ungefär när skolorna slutar i juni flyt-

tar klubben sin verksamhet utomhus för 

de som så önskar. En del tävlar enbart 

inomhus. Då finns man på anläggningen 

vid Burma-backen i Kortedala.

Klubben som spänner bågen

Leo Forssman får instruktioner av Lars Göran Fredriksson.

Här är gänget som kom till klubblokalen denna tisdagskväll.

Samira Bako vann silver vid senaste Inomhus-SM.

Bo Hellmark är ordförande.
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I samarbete med GKSS (Göteborgs kungliga segelsällskap) och Rotary Långedrag  

arrangerar vi seglarskola för Gårdstensungdomar under sommaren. Det finns be-

gränsat antal platser och följande tillfällen finns att boka:

6 platser Nybörjare Långedrag 8-11 år 18-22  juni

6 platser Nybörjare Långedrag 10-13 år 26-30  juni

2 platser Aeolusön, läger 12-14 år 4-12  juli

1 plats Aeolusön, Kappseglingsläger 22-30  juli  

Vi återkommer vad gäller fortsättningskurser.

Kontakta Salma på Gårdstensbostäder om du 

är intresserad av att delta. Telefon vardagar 

031-332 60 07.

Seglarskolan är gratis. Gårdstensbostäder står 

för transport till och från Långedrag. Bokning 

på seglarskolan är bindande.

Gå seglarskola i sommar

Tisdagar: Egen träning och gym kl. 15.30 – 17.00 

Onsdagar: Gruppträning Träningsträffen kl. 17.30 – 19.00

Var: Kaneltorget 1, nedanför Idéum

Ingen anmälan krävs och alla Gårdstensbor är välkomna!

Datum Aktivitet Lokal
26-april Styrka och motion Gårdstens gym

03-maj Intervallträning utomhus Gårdstens gym

10-maj Styrka och motion Gårdstens gym

16-maj Trailvarvet Slottsskogen

17-maj Stafettvarvet Slottsskogen

20-maj Göteborgsvarvet 21 km, Cityvarvet Slottsskogen

GRATIS GYM & GRUPPTRÄNING 
MED HÄLSOCOACH I GÅRDSTEN!

Hälsostugan flyttar nu från sina tillfälliga 

lokaler på Muskotgatan 10 till Gymmets 

lokaler vid Kaneltorget. Fördelen är att 

ha både gym och gruppträning tillsam-

mans med Hälsostugan och att det blir 

enkelt för Gårdstensborna att hitta när 

allt är samlat på ett ställe. Hälsostugan 

är en mötesplats för hälsofrämjande 

aktiviteter. Hälsostugan drivs av Gård-

stensbostäder i samarbete med Angered 

Närsjukhus. 

Plats: Gymmet Kaneltorget, från 25 april. 

Öppettider: Tisdagar kl. 13-17, Onsdagar 

kl. 13-19, Torsdagar kl. 13-18

Mer information: Johanna 0707-49 64 62 

eller Salma 031-332 60 07.

Hälsostugan flyttar 
till Kaneltorget

Kontakt: johanna.froode@gardstensbostader.se, 0707-496462

salma.nazzal@gardstensbostader.se, 031-3326007

Gårdsten är en het stadsdel för bostads-

sökande. Senaste exemplet är de 34 rad-

husen som Egnahemsbolaget bygger på 

Kryddhyllan.

 Det var cirka 500 personer som från 

början anmälde sitt intresse för projek-

tet. Till säljstartsmötet som hölls i mit-

ten av mars kom det ett hundratal per-

soner varav 60 återanmälde sitt intresse 

att bli köpare.

 - Vi känner att intresset är jättestort 

och det är vi mycket glada för, säger Ca-

milla Tim Elliot som är marknadskom-

munikatör på Egnahemsbolaget.

Bostadsrättsföreningen Kryddhyllan 

kommer att innehålla 34 radhus. De är 

på 116 kvadratmeter i två plan med 3-4 

sovrum.

 Husen är klädda med träpanel och 

har två uteplatser varav en i västerläge.

 Inflyttningen beräknas ske före som-

maren 2018. Just nu sker fördelningen 

av bostadsrätterna bland de 60 återstå-

ende intressenterna. www.egnahemsbo-

laget.se. 

Stort intresse för radhusen på Kryddhyllan
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Ta hand om  
din katt
Många katter springer lösa i Gårdsten 

och när de tas om hand vet man inte vem 

ägaren är. Ett tips är att både kastrera 

sin katt och att chip-märka dem så är 

det lättare att hitta ägaren. Gå med i 

facebook-gruppen Gårdstenskatterna.

Så kanske du både hittar din katt och kan 

anmäla en som du hittar.

Gårdstens öppna mötesplats
– alla är välkomna
Plats: Muskotgatan 47

För mer information: 

Helena Nilsson, Förskolärare

Telefon: 070- 6123268, e-post: 

helena.nilsson@angered.goteborg.se 

Moa Hallmyr Lewis, Processledare

Telefon: 072- 2310583, e-post: 

moa.hallmyr.lewis@angered.goteborg.se 

Filmvisning på fredagar kl. 14.30 

på Fritidsklubben Diamanten. 

Kommande filmer:

28/4  Upp i det blå

5/5 Ben Hur

12/5 Fantastiska vidunder och var man  

 hittar dem

19/5 Pojken med Guldbyxorna

Filmvisning

Kontakta Gårdstensbostäder om du 

vill bli medlem och hyra bil i elbils-

poolen.

Välkommen till Kastanjgården 3 på 

måndag-torsdag kl. 8-16.30. Onsda-

gar 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 

Solhuskafé
Varmt välkomna till 

Ekgården 39. 

Öppet: Söndagar 

kl. 15-17

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

Är du hyresgäst hos Gårdstensbostäder 

kan du hyra lokal i området:

Timjansgården, norra Gårdsten
Lokalen är för max 50 personer. I hyran 

ingår bord och stolar, ett enklare kök för 

varmhållning och kaffebryggare. 

Hyran är 1.500 kr samt en deposition på 

1.000 kr. För barnkalas gäller: hyra 500 

kr och deposition 500 kr. 

För bokning och ytterligare information 

kontakta: 

Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 

telefon 031-332 60 00 på vardagar.

Hyr lokal för fester och andra 
arrangemang

Mamas Retro 
Gårdsten
Butik i Gårdstens Centrum. 

Skänk barnkläder, mammakläder eller 

barnartiklar till Mamas Retro.

Kontakta: 
Randi 0760-500 342 eller 

Carina 0760-500 484.
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Kom igång-gympa för kvinnor  

Tid & plats: Onsdagen kl 14-15 i 

Timjansgården, veckorna 5-25 (ej 

vecka 15, påsklov). 

www.goteborg.se/halsoteketangered

Avoinna / Öppet:

päivittäin/varje dag

ma/må-tis/ti kl 9-15 pe/fre 9.13

Lounas/lunch tis/ti ja/och tor/to.

klo/kl 12-14. Hinta/pris 40:-/50:-

Sotalapset/krigsbarn tiistaisin/tisdagar

parittomilla viikoilla/ojämna veckor.

Jalkahoito/fotvård, soita ja tilaa aika

ring o boka tid 0708 936325, Kaija.

Puh/tel 031 330 98 55

E-posti/e-mail finskaaftonstjarna2@tele2.se 

Kotisivu/hemsida www.peppargatan41.se

Tervetuloa/Välkomna!

Onsdagar:

Gårdstens Centrum kl. 17.30-18.25 

Mer information hittar ni på: 

www.goteborg.se 

Gratisgympa med 

Hälsoteket
Finska Aftonstjärnan

Ilta Tähti   
Missa inte

Bokbussen!

Tillgång till tidningar, spel 

och trevligt sällskap finns 

alltid. 

För tillgång till syrummet 

Kontakta Barbara på måndagar 

eller 

Gull-Britt som har nyckel.

tel: 070 - 406 81 05

epost: gullran@hotmail.com

Välkomna önskar
AKTIVITETSGRUPPEN:
Allan, Barbara, Gull-Britt, 

Karl-Gunnar, Johan, Anita J, 

Hellny, Laila, Iranska senior- 

föreningen & Svenska Kyrkan

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

TISDAGAR: ÖPPET KL. 10-18.45

ONSDAG: ÖPPET KL. 10-12, 14-16

TORSDAGAR: Öppet kl. 14-18.45

FREDAGAR: Öppet kl. 10-14

SÖNDAGAR: Öppet kl. 15-17

Iranska Senior-

föreningen  

håller öppet 

kl. 10-12

Sittgympa med Allan 

kl. 10-11

Iranska Seniorföreningen 

håller öppet kl. 10-12

Musikcafé med Gunnareds Församling 

Svenska Kyrkan 

udda veckor kl. 14-16

Matlagning & Lunchservering 40:- med musik och kultur med 

Iranska Seniorföreningen. Udda veckor kl. 10-14  

Ej lunch  jämna veckor, kl. 10-12

Kafé med Anita J och hembakat för alla 55+ i Gårdsten 15 kr/person  

kl. 15-17 

Välkomna!

Lär dig 

Spanska

kl. 12-14 

House of 

Gospel

Kl. 18-21

Spela biljard & pingis

kl. 16-18.45

Spela boul kl. 14-16

Spela biljard & pingis

kl. 16-18.45

Spel- och 

trivselkväll 

kl. 14.30-

17.30

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



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  4  /  2 0 1 7

Har du frågor eller behöver anmäla 

eventuella fel som rör ditt boende, 

kontakta huscheferna via telefon, 

besök eller via hemsidan och Mina 

sidor.   

Telefontid mån-fre kl. 10-11

Västra: 

Adem  031-332 60 45

Robin  031-332 60 53 

Zarif  031-332 60 52  

Östra:

Hans  031-332 60 71

Gabor  031-332 60 70

Bashkim  031-332 60 63

Omar   031-332 60 73 

Norra:

Berndt  031-332 60 67 

Christer  031-332 60 68

Dygnet runt kan du tala in ett med-

delande på telefonsvararen. Även för 

bokning av grovsoprum.

Besökstid måndag, tisdag, torsdag 

kl. 11-12, onsdag kl. 11-12 samt 

kl. 16-18.30, fredag kl. 11-12.30. 

Områdeskontor:

Kastanjgården 3 – För boende i västra 

Gårdsten (Peppar- och Kanelgatan)

Muskotgatan 16 – För boende i östra 

(Muskot- och Salviagatan) och norra 

Gårdsten (Timjans- och Saffransga-

tan). 

 

Skicka e-post till huschefen (adress 

finns i ditt trapphus) eller skicka en 

felanmälan via hemsidan

www.gardstensbostader.se/

Mina-sidor 

Ring kvällstid

Efter öppettider kontakta först och 

främst: 

Gårdstensbostäders Trygghetsgrupp 

031-330 33 12

Söndag-torsdag 15.30-23.00, fredag 

12.30-00.30 samt lördag 15.30-00.30.

I andra hand kontaktar du Jouren 

031-331 07 39

Andra frågor dagtid

om din bostad, välkommen till 

Kastanjgården 3.

031-332 60 00

Öppettider: måndag, tisdag och 

torsdag 8.00-16.30. 

Lunchstängt kl. 12-13. 

Onsdag 8.00-15.30 samt 16.00-18.30. 

Lunchstängt kl. 12-13. 

Fredag kl. 8.00-12.30. 

www.gardstensbostader.se

Ring dygnet runt, besök eller e-posta

Gårdstensbostäder AB

Box 4, 424 21 Angered

Tel: 031-332 60 00 

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 hjälper dig att få 

svar på dina frågor. 

Angered centrum, tfn 031-365 17 20 

Hammarkullen, tfn 031- 365 29 00 

E-post: medborgarkontoret@ange-

red.goteborg.se   

www.goteborg.se/angeredsmedbor-

garkontor   

Grannsamverkans kontaktombud 

Gårdsten 

Jan Karlsson 0705-73 41 02

Per-Arne Samuelsson 0703-43 49 50

Laila Karhu 0762-35 65 50

Göran Hellström 0733-21 29 41

Richard 0728-36 97 43

Thomas Giagmouridis 0707-48 79 25 

och Ida Månqvist 0739-46 16 59 från 

Kryddhyllan

Vill du bli kontaktombud, kontakta 

Jan Karlsson.

Hyresgästföreningen 

Västra Gårdsten 

Telefon: 0725-54 54 11

Öppet hus första torsdagen i 

månaden kl. 18-19.30.

Snickeriet, Bokgården 19, öppet för 

alla boende hos Gårdstensbostäder 

söndagar kl. 16-18.

Norra Gårdsten 

Information om aktiviteter sätts upp 

på anslagstavlorna.

Elbilspoolen - 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


