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Välkommen till Gårdsten!
Gårdsten växer och allt fler hy-
resgäster flyttar in. Här är det 
Bayan Shehada som välkomnas till 
Gårdstensbostäder av huscheferna 
Jens Stenlund och Omar Shawki.

BAYAN SHEHADA flyttade den 1 februari in i 
en tvårummare på Salviagatan.

- Jag flyttade till Gårdsten för att det 
är ett lugnt och fint område, säger hon.

Jens Stenlund som överlämnar 
inflyttningspresenten började sin 

anställning hos Gårdstensbostäder 
i april förra året. Han är nu huschef 
med ansvar för Peppargatan. Jens 
har i likhet med nästan alla huschefer 
på Gårdstensbostäder utbildat sig på 
Fastighetsakademin.  

FRITIDSKLUBBEN 
DIAMANTEN ÄR RÄDDAD. 

Fritidsklubben Diamanten har en viktig 
roll för barn i åldrarna 10-12 år // s.2

KLARTECKEN ATT BYGGA 
GENERATIONSBOENDE.

Två flerbostadshus och en replika av 
Gårdstens gästgiveri i ny detaljplan // s.3

ALLA RADHUS I  
SAFFRANSBYN ÄR SÅLDA.
Det går bra för Egnahemsbolaget i 

Gårdsten då alla radhus är sålda  // s.4

Bayan Shehada, Jens Stenlund  
och Omar Shawki.

Hemförsäkring
Teckna en hemförsäkring redan idag, 
om du inte redan har en förstås. 
Jämför hemförsäkringar  
– oberoende bedömning hos  
www.konsumenterna.se.

Boplats.se
Gårdstensbostäder förmedlar lediga 
lägenheter via Boplats Göteborg. Du 
måste vara regi strerad på  
www.boplats.se för att kunna 
söka lägenhet hos de kommunala 
bolagen i Göteborg.
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Höjd ersättning räddar  
Fritidsklubben Diamanten
Fritidsklubben Diamantens 
verksamhet är räddad. 
Grundskolenämnden har beslutat 
att höja ersättningen till föreningen 
med 500 000 kr för 2022.

Fritidsklubben Diamanten har funnits i 
Gårdstensdalen sedan 2002 och har en 
viktig roll för barn i åldrarna 10-12 år 
som kommer dit efter skoltid.

De senaste åren har det varit svårt att 
få ihop ekonomin vilket styrelsen påtalat 
för grundskoleförvaltningen. Diamanten 
har till och med hotats av nedläggning. 
Det ledde till att grundskolenämnden 
beslutade att ändra ersättningsmodel-
len för denna typ av friliggande, öppen 
fritidsverksamhet.

Föreningen Diamanten drivs sedan 
2020 som entreprenad med grundskole-
nämnden som huvudman. Diamanten får 
nu en höjd ersättning med drygt 500 000 
kr jämfört med 2021.

Axel Darvik (L) är skolkommunalråd:
- Jag tycker det är viktigt att det 

finns en öppen fritidsverksamhet för 
mellanstadiebarnen i Gårdsten, särskilt 
medan Gårdstensskolan är flyttad till 
Angeredsvinkeln. På sikt kommer vi 
vilja utveckla den nya skolan i Gårdsten 
som en arena för skola, läxläsning och 
fritidsaktiviteter, säger Axel Darvik.

Jandark Mansour är ledamot i 
Diamantens styrelse och hon välkomnar 
beskedet från grundskolenämnden.

- Det är ett fantastiskt besked. Vi har 
haft det tufft med ekonomin och det var 
nära att Diamanten skulle läggas ner. 
Nu kan vi fortsätta verksamheten som 
betyder mycket för barnen i Gårdsten, 
säger Jandark Mansour. 

Han gjorde examensarbete om  
bostäder för nya svenskar
För 15 år sedan var Behnam Sharo 
arkitektstuderande och gjorde 
ett examensarbete i Gårdsten 
om behovet av bostäder som var 
anpassade för nya svenskar. Han 
välkomnar idag det generationsbo-
ende som planeras i Gårdsten.

- Det är ett jätteintressant projekt 
och ett bra komplement till den övriga 
bebyggelsen i Gårdsten, säger Behnam 
Sharo som idag är stadsarkitekt i 
Vaggeryds kommun.

Då, i början av 2000-talet, studerade 
han på Chalmers och valde Gårdsten och 
Gårdstensbostäder för sitt examensar-
bete. Han ville rita en typ av bostad som 
var anpassad till behoven hos invandrare 
från Mellanöstern.

- Gårdsten var ett intressant och 
mångkulturellt område. Jag ville hitta en 

struktur som passade både invandrare 
och svenskar, säger han.

Innan dess hade Behnam Sharo gjort 
studieresor för att lära sig mer om 
den traditionella bostaden i Damaskus 
i Syrien. Han studerade också den 
traditionella bostadens utformning i sitt 
gamla hemland Irak.

Högt och lågt
På Salviagatan ritade han ett förslag 
med låga hus och stora lägenheter som 
bland annat hade innergårdar och tak-
terrasser. Examensarbetet fick namnet 
”Nya svenskar…Nya bostäder”.

Behnam Sharos koncept och idéer 
förverkligades inte på Salviagatan men 
har funnits med som bakgrundsun-
derlag för det nya generationsboende 
som planeras i sluttningen öster om 
Kaneltorget. Husen föreslås vara upp till 

sex våningar höga. Se artikel här intill.
-  Min önskan är att man också ska 

satsa på låga hus som byggs enligt 
samma princip, säger Behnam Sharo. 

Behnam Sharo, idag stadsarkitekt 
i Vaggeryds kommun, gjorde ett 

examensarbete i Gårdsten.
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Detaljplan med klartecken att  
bygga generationsboende
Två flerbostadshus för genera-
tionsboende och en replika av 
Gårdstens gästgiveri är spännande 
projekt som finns med i en ny 
detaljplan för området öster om 
Kaneltorget.

Det var vid decembermötet som 
byggnadsnämnden antog den aktuella 
detaljplanen. Planen innehåller projekt 
som Gårdstensbostäder arbetat med 
under många. Det finns dock ännu inga 
beslut tagna om själva byggnationen.

Generationsboendet är placerat i 
sluttningen öster om Kaneltorget. Det 
gäller två flerbostadshus som enligt pla-
nen kan vara upp till sex våningar höga.

Husen ska innehålla cirka 90 grund-
bostäder som är flexibla. Rum kan 
läggas till eller tas bort utifrån hyres-
gästernas behov. Det kan till exempel 
vara en familj som vill bo nära sin 
farmor i var sin lägenhet. En större och 
en mindre. Lägenheterna kopplas ihop 
för att avståndet ska bli kortast möjligt. 
Centralt i huset finns hiss.

Hyresnivåer
Framtiden Byggutveckling ska uppföra 
husen och Henrik Jarledal som är af-
färsutvecklare berättar att man startar 
projekteringen innan sommaren.

Att hyresnivåerna blir rimliga är 
viktigt och en nackdel i sammanhanget 
är att det statliga investeringsstödet 
avskaffades vid årsskiftet.

- Hyresnivåerna kommer att bli högre 
om man inte återinför investeringsstö-
det, säger Henrik Jarledal.

Byggandet av generationsboendet 
kan tidigast starta efter våren 2023 när 
byggnationen i Gårdsten centrum är 
klar.

Gästgiveriet
Uppförande av en replika av Gårdstens 
gästgiveri i Dalen finns också med i 
detaljplanen. Gårdstens gästgiveri, 
som givit namn åt stadsdelen Gårdsten, 
byggdes 1807. 

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, 
Gårdstensbostäder styrelse beslutade 
då att uppföra en replika av bygg-
naden. Förhoppningen är att bygget 
genomförs som ett utbildnings- och 
arbetsmarknadsprojekt.

Gästgiveriet ska vara tillgängligt för 
alla i Gårdsten. Huset blir en central 

plats för den nya samarbetsplattformen 
i stadsdelen. Gårdstensbladet återkom-
mer med mer information i kommande 
nummer.

Bygga på våningar
Detaljplanen ger även möjlighet att 
göra en påbyggnad med två våningar 
på den befintliga centrumbyggnaden 
vid Kaneltorget. Totalt kan det handla 
om ett tillskott med ett 20-tal bostä-
der. 

Den nya detaljplanen ger möjlighet att 
bygga en replika av Gårdstens gästgiveri i 
Gårdstensdalen.

Illustration över Generationsboendet.

Vy över Dalen, där huset är tänkt att placeras.
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Hyr lokal för fest eller barnkalas
Nu kan du börja hyra festlokal igen 
i Gårdsten. 

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: Timjansgatan 7

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. Bokning 
görs ca 14 dagar innan nyttjande av 
lokalen.

För bokning och ytterligare in-
formation om Timjansgården och 
Salviagården kontakta Karin Burö:  
Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 
telefon 031-332 60 00 på vardagar. 

Egnahemsbolaget har sålt alla  
radhus i Saffransbyn
Det går bra för Egnahemsbolaget 
i Gårdsten. Samtliga 38 nybyggda 
radhus i brf Saffransbyn är sålda. 
Flerbostadshuset strax intill är 
också på väg att bli fulltecknat.

- Det känns jättebra. Vi har 
byggt fina hus i ett bra område, 
säger Egnahemsbolagets vd Erik 
Windt-Wallenberg. 

De 38 radhusen som ligger vid 
Saffransgatan i norra Gårdsten är i 
storlekarna 2-4 rum och samtliga har 
privat uteplats samt tillgång till en 
gemensam gård. 

Egnahemsbolaget är den flitigaste 
byggaren i Gårdsten. Strax intill 
radhusen, vid Gårdstensvägen, har 
bolaget projektet brf Krokus som är 
under inflyttning. Där handlar det 
om 36 bostadsrättslägenheter i ett 
flerfamiljshus.

Inflyttningen startade 
i oktober förra året och i 
början av februari fanns 
bara sex lägenheter 
kvar till försäljning.

Bygger först
Till skillnad mot 
de flesta bostads-
företag bygger 
Egnahemsbolaget först 
och säljer sedan. Andra 
bolag säkerställer att 
en viss andel bostäder 
är sålda innan de vågar 
starta bygget. 

Egnahemsbolaget börjar sin försälj-
ning ungefär nio månader innan första 
inflyttning. Det betyder att köparna inte 
bara behöver förlita sig på vad som 
presenteras i broschyrer. Bolaget har 
också ett pågående bygge att visa upp. 

De flesta bolag har inte sådana projek-
tekonomiska möjligheter.

- Vi kan göra så tack vare att vi tillhör 
en stark koncern med ekonomiska 
medel, förklarar Erik Windt-Wallenberg.

Egnahemsbolaget ingår i Fram - 
tiden koncernen. 

Samtliga 38 radhus i brf Saffransbyn är sålda.
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Dags att söka sommarjobb
Du som går på gymnasiet årskurs 1 
eller i grundskolan årskurs 9 kan nu 
söka sommarjobb inom Göteborgs 
Stad. Gäller även dig som går 
SPRINT-programmet, Kommunala 
aktivitetsansvaret samt Barn- och 
fritidsprogrammet eller Vård- och 
omsorgsprogrammet år 2.

Gå in på hemsidan NxtGenGbg – 
Sommarjobb för dig i årskurs 9 och 
gymnasiet. Där gör du ansökan och 
hittar mer information om sommar-
jobben. Ansökan är öppen fram till 28 
februari.

Du ska vara högst 19 år och folkbok-
förd i Göteborg. 

goteborg.se/nxtgengbg

Läs 
mer 
här:

Spanar du efter
sommarjobb?
Nu kan du som går i årskurs 9 eller gymnasiet år 1 söka 
sommarjobb på goteborg.se/nxtgengbg 

Ta steget nu!

goteborg.se/nxtgengbg

Läs 
mer 
här:

Spanar du efter
sommarjobb?
Nu kan du som går i årskurs 9 eller gymnasiet år 1 söka 
sommarjobb på goteborg.se/nxtgengbg 

Ta steget nu!

goteborg.se/nxtgengbg

Läs 
mer 
här:

Spanar du efter
sommarjobb?
Nu kan du som går i årskurs 9 eller gymnasiet år 1 söka 
sommarjobb på goteborg.se/nxtgengbg 

Ta steget nu!

Upprustning av utemiljön längs hela Muskotgatan
Utemiljön längs Muskotgatan ska 
få en upprustning. Det är tänkt 
att bli en grönskande miljö med 
mycket perenna växter och gräs-
ytor som ersätter buskar. 

- Vi vill skapa en trivsam miljö för 
hyresgästerna som bor i låghusen och 
höghusen på hela Muskotgatan, berättar 

huscheferna Dali och Gabor. Vi kommer 
bjuda in alla hyresgäster och presen-
tera förslaget nedan och lyssna på de 
boendes synpunkter.

Planen är att arbetena med ute-
miljön ska kunna starta om några 
månader. 

Miljön framför husen planeras att få 
renare ytor. Kullerstenar sätts i betong 

och kantstenar ersätter de befintliga 
stödmurarna.

Hyresgästerna i respektive hus 
kommer att få närmare information 
efter hand. Under upprustningen är det 
ofrånkomligt att det blir lite stökigt men 
det blir desto finare när upprustningen 
är genomförd. 

FÖRSLAGSHANDLING 2021-03-09

Utemiljöupprustning Muskotgatan
Särskilda åtgärder i planteringsytor  
Typskisser vid entréer vid låghusen och höghusen

Syrén

Japansk snöbollsbuske

Perenner under solitärbuske

Rododendron

Gräsyta ersätter buskar

Räcke

Kantsten ersätter stödmurar

Perenner

Perennmatta av gullgrönaKullersten satt i betong

Syrén

Perennmatta

Kullersten satt i betong

Foton innan upprustning

En visionsbild som visar vad som planeras att göras på Muskotgatan.
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Fotbollsträning med GAIS 
Fotbollsträningarna med GAIS startade den 22 februari.
Träningen är för barn i åldern 5-14 år.
 
Dag: tisdagar och torsdagar
Tid:  5-9 år kl 17.00-18.00, 10-14 år kl. 18.00-19.00 
Plats: Gårdstensskolans idrottshall
Tag med dig lämpliga skor för inomhusbruk.

Frågor och kontakt: Mikael Lindström, tränare GAIS,  
mikael.lindstrom@gais.se. Salma Nazzal 031-332 60 07 eller  
Linnéa Brynell 0707-93 91 22 på Gårdstensbostäder

Distriktsläkare & BVC 
ÖPPET

Mån-fre 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

Muskotgatan 10

VÅRDCENTRAL & BVC GÅRDSTEN

Välkommen till din vårdcentral för hela familjen!
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. Personalen 
pratar förutom svenska även engel-
ska, arabiska, persiska, ryska, urdu, 

turkiska, bulgariska, tyska, spanska 
och serbiska.

Kontakta Gårdsten Vårdcentral för vaccinering mot covid-19:

Gårdsten Vårdcentral finns på 
Muskotgatan 10 i Gårdsten Centrum.

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

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

Lindra Second Hand
Butik på Salviagatan 1.
ÖPPETTIDER:

Måndag-fredag kl. 11-18,  
lördag kl. 11-15, söndag stängt.  

Missa inte bokbussen
Tid: Onsdagar kl. 18.20-19.00
Plats: Gårdsten centrum  

Välkomna!

Dag Tid Aktivitet

Måndagar: 12.00-14.00 Lär dig spanska med Allan

14.30-17.30 Spel- och trivselkväll med Allan

18.00-19.00 House of Gospel på svenska med Matti

19.00-21.00 House of Gospel på finska med Matti

Tisdagar: 12.00-14.00 Mobil och Datasupport med Gull-Britt

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Torsdagar: 13.00-13.45
Styrka och balans med  
Molly från Träffpunkten Angered

14.00-16.00 Musikcafé med Eva från Kyrkan i Bergsjön

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Seniorlokalen, Muskotgatan 
10, vid Gårdsten centrum. 
Aktiviteter för alla 55+
Alla seniorer i Gårdsten är välkomna att delta.  
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Läxhjälp
Läxhjälpen startar vecka 8 (21/2) och 
därefter 12 veckor framåt  
(uppehåll under påsklovet vecka 15)  

Årskurs 1-3:  
Måndagar kl 16.30-18.00   

Årskurs 4-6:  
Onsdagar kl 16.30-18.00 

Plats: Lilla Idéum på Kaneltorget. 

Fika kommer serveras under 
Läxhjälpen. 

Fyll i anmälningsblanketten i 
receptionen på Gårdstensbostäders 
kontor, Kastanjegården 3.

Vid frågor, kontakta:  
Linnea Brynell, 

0707-93 91 22

Jobbcoachning
Gårdstensbostäder erbjuder jobb-
coachning för dig som är arbetssökan-
de och bor hos bolaget. 

Oavsett om du är nyexaminerad 
eller har flera års arbetslivserfar-
enhet är du välkommen att boka in 
jobb-coachning. 

Coachningen kommer att innehålla 
följande: 

• Hjälp att utveckla ditt CV och 
personliga brev

• Genomgång av plattformar att söka 
jobb på

• Sätta upp mål i ditt jobbsökande
• Intervjutips
• Uppföljningsmöte
mejla linnea.brynell@gardstensbo-
stader.se för att boka in ditt första 
jobb-coachningstillfället.

Välkommen till Hälsostugan

Dag Tid Aktivitet

Måndagar 10.00-12.00 Gym öppet

15.00-16.30 Gym öppet

Tisdagar 14.30-15.30 Promenad med styrka och balans  
(samling utanför Hälsostugan)

Onsdagar 16.00-17.30 Gym öppet

17.30-18.30 Puls & styrka (föranmälan krävs)

Torsdagar 15.00-16.00 Grön inspiration! Obs: ej 10/3 och 17/3 
Odling, växter, grönsaker

16.00-19.00 Gym öppet

Fredagar 09.00-10.00 Yoga-inspirerad träning (föranmälan krävs)

10.00-12.00 Gym öppet

10.00-12.00 Fikaträff

För mer information & anmälan: 
Jenny Perez Grannas - 070-749 64 62, Växel - 031-332 60 00

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader 

Aktuellt i Hälsostugan:

Vad gör våld med 
kvinnors hälsa?
Tisdag 8 mars kl. 10-11:30 
Frukostföreläsning och samtal med: 
Jenny Helin och Linda Blomberg, 
som jobbar mot våld i nära relationer 
inom Trygghetssamordningen på 
Socialförvaltning Nordost.

- Att vara utsatt för våld i nära 
relation påverkar hälsan på många sätt. 
Skadorna kan vara fysiska, psykiska, 
sociala och ekonomiska. 

- Vad görs i Angered och Nordost för 
att stoppa mäns våld mot kvinnor?
Vi bjuder på frukost, anmälan krävs. 
Kontakta Jenny på Hälsostugan.

Kvinnors hälsa
Välkommen till ett par timmar med 
sjuksköterska, dietist och folkhälsoveta-
re från Angereds närsjukhus. Vi berättar 
och svarar på frågor.
Tisdag 8 mars kl. 17-19 
Torsdag 10 mars kl. 10-12 

Stress & psykisk hälsa
Ibland är kraven från andra och oss själva 
så höga att det får oss att må dåligt. Vi kan 
bli stressade både av för mycket arbete 
och arbetslöshet – hur går det ihop?

Psykiatrimottagning Angereds 
Närsjukhus vill bryta tystnaden och 
stigmat om psykisk ohälsa och visa att 
det finns hjälp att få. 

Mat, rörelse, sömn och stress
Allt påverkar hur du mår. Finns det enkla 
och bra förändringar som passar just 
dig? Vi ger förslag. Pausrörelser ingår.
Vi bjuder på kaffe, te och frukt.

Föredrag & samtal 
Kvinnlig omskärelse 
Måndag 14 mars kl. 14.30-16 
Vulvamottagningen på Angereds 
Närsjukhus hjälper de som utsatts för 
omskärelse eller kvinnlig könsstymp-
ning som det också heter. 

-  Hur vanligt är det, vilka följder får 
det och vad kan vi 
göra för att stoppa 
det?

- Omskärelse 
när man är flicka 
orsakar ofta häl-
soproblem senare 
i livet, både fysiska 
och psykiska. 

Samtal och utby-
te av erfarenheter i 
en viktig fråga. 
Vi bjuder på kaffe, te 
och frukt. Foto: Amnesty
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Ring dygnet runt eller e-posta

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. 10.00-11.00

VÄSTRA
Jens  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 28-42 o 39-67
Gabor 031332 60 70, 

Muskotgatan 9-37 o 14-26
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

BESÖKSTID HUSCHEFER
Måndag-torsdag  kl. 11.00-12.00
Onsdagar   kl. 16.00-18.30
Fredagar   kl. 11.00-12.30
DYGNET RUNT kan du tala in ett meddelan-

de på telefonsvararen. Även 
för bokning av grovsoprum.

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  
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 & torsdag  kl. 8.00-16.30
Lunchstängt   kl. 12.00-13.00 

Onsdag   kl. 8.00-18.30 
Lunchstängt   kl. 12.00-14.00

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  
fixartjanst.nordost@aldrevardomsorg.
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

MEDBORGARKONTORET ANGERED 
På Medborgarkontoret får du  
samhällsinformation och svar på dina 
frågor, främst rörande Göteborgs Stads 
verksamheter.

Angered centrum  031-365 17 20  
goteborg.se/angeredsmedborgarkontor  

GRANNSAMVERKAN GÅRDSTEN 

Kontakta din huschef eller Trygghets-
gruppen om du är intresserad att vara 
delaktig i Grannsamverkan.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN V. GÅRDSTEN 
Snickeriet är öppet onsdagar  
kl. 17:30-19:30.
Hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

TIPSTELEFON TILL POLISEN
Ring: 114 14
Polisanmälan www.polisen.se


