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Gårdstensbostäders nya kontor 
blir en central mötesplats
Det nya kontoret fyller en viktig 
funktion i utvecklingen av Gårdsten. 
När alla medarbetare är samlade 
på ett ställe blir arbetet mer effek
tivt och hyresgästerna kan erbjudas 
bättre service.

GÅRDSTENSBOSTÄDERS VISION 2025 med 
1 500 nya bostäder är på väg att förverk-
ligas. Det innebär också att företaget 
utvecklar servicen till hyresgästerna. Det 
nya kontoret i Gårdsten Centrum är en 
del av visionen.

Flytten till Salviatorget 3 innebär 
att huvudkontoret på Kastanjgården 3 
och kontoret på Muskotgatan 16 samt 
Trygghetsgruppens kontor avvecklas.

- När alla finns i Gårdsten Centrum 
kommer vi att vara mer tillgängliga för 
våra hyresgäster och kan jobba mer 
effektivt, säger Gårdstensbostäders 
tillförordnade vd Jehan Mansour.

Med sitt strategiska läge vid torget, 
mitt i centrum kommer det nya kontoret 
att bli en central mötesplats för alla. 

- Vi får bland annat en stor utställningsy-
ta som kan utnyttjas i olika sammanhang, 
säger Jehan Mansour.

Till exempel utställningar i samarbete 
med skola, föreningsliv och andra aktörer 
i Gårdsten och i staden. Där kan det 
också hållas bomöten tillsammans med 
hyresgästerna samt andra aktiviteter.

Större delen av det nya kontorets 
fasader består av träpanel. Trä valdes 
för att det är ett hållbart material och 
förmedlar en känsla av värme. Invändigt 
har material och kulörer valts för att skapa 
en välkomnande miljö. Och så finns det 
solceller på taket. 

FEST PÅ TORGET NÄR NYA 
ENTRÉN ÖPPNAS 
Alla är välkomna till nya  
Gårdsten Centrum // s.2

SMARTA TIPS FÖR  
ATT SPARA ENERGI 

I dessa tider är det viktigt att vi  
hjälps åt att spara energi // s.4

KONSTGRÄSPLANEN  
KLAR TILL VÅREN 

Konstgräsplanen i Gårdstensdalen  
har den blivit fördröjd // s.5

Flyttstängt
Den 16 december håller alla kontor ”flyttstängt”. 
Den 19 december öppnar det nya kontoret på Salviatorget 3.
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Fest på torget när 
nya entrén öppnas
Det är nära nu. Den 1 december 
öppnas nya entrén till Gårdsten 
Centrum och det ska firas med fest 
på torget.

Alla är välkomna till nya Gårdsten 
Centrum. Nya entrén öppnar redan på 
morgonen och kl 16 blir det festligheter 
med bland annat bandklippning och 
musikunderhållning.

På torget kommer det att finnas ett tält 
med aktiviteter för barn och det blir tor-
gorientering, en typ av tipspromenad. Det 
bjuds på glögg, varm choklad och tomten 
har lovat att komma. Pannkakstrossen 
finns på plats och bjuder på nygräddade 
pannkakor. 

Många har väntat på denna dag, både 
näringsidkare och gårdstensbor.

- Detta betyder jättemycket för oss. 
Vi har längtat efter denna dag sedan 
april 2020. Det är en viktig dag för alla 
aktörer i Gårdsten Centrum, säger 
handlaren Marcus Derander på Ica 
Supermarket.

- Vi saknar många av våra kunder och 
ser fram emot att få dom tillbaka. Vi ser 
också fram emot att Gårdsten Centrum 
ska bli mindre av byggarbetsplats och mer 
levande köpcentrum, säger han.

Del av visionen
Det finns flera nybyggda lokaler i an-
slutning till den nya entrén. Till vänster 
kommer det att öppnas ett apotek i slutet 
av januari nästa år. Till höger öppnar 
Mamas Retro i nya lokaler och det finns 
plats för ytterligare hyresgäster.

- Gårdsten växer och det finns därför 
underlag för ett större utbud av butiker 
och övrig service för alla boende i 
Gårdsten. Arbete pågår att hitta fler aktö-
rer i centrum, säger Gårdstensbostäders 
tillförordnade vd Jehan Mansour.

Utvecklingen av Gårdsten Centrum är 
en del av visionen Gårdsten 2025.

- Det är mycket glädjande att vi 
kommit så här långt. Nu arbetar vi vidare 
med fortsatt utveckling av hela Gårdsten, 
förklarar Jehan Mansour. 

Årlig hyresför-
ändring på alla  
parkeringsplatser 
från och med  
1 januari
Från och med 1 januari 2023 höjer vi 
hyrorna på våra p-platser och garage 
mellan 25 och 50 kr/månad. Höjningen 
görs på januari månads hyresavi som 
skickas ut i december månad. 

Personalnytt
Här presenterar Gårdstens
bostäder senaste nytt när det 
gäller personalförändringar i 
bolaget.

Annika Öby har anställts som uthyr-
ningschef. Annika kommer närmast 
från Störningsjouren 
i Göteborg 
där hon varit 
verksamhetschef.

Från den 1 december blir det ett par 
förändringar när det gäller husche-
fernas områden. Daliborka Vuleta tar 
över Kanelgatan i Västra Gårdsten efter 

Zarif Ljubijankic som läm-
nar företaget. Det gäller 
Akaciagården, Bokgården, 

Lindgården, Ekgården, 
Syrengården och 

Aspgården.

Bashkim Fetahi tar 
över efter Daliborka på 
Muskotgatan 28-42,  
39-67. Bashkim kommer 
fortsatt vara huschef för 
Muskotgatan 10. 

Invigning Gårdsten  
centrum entré
Dag och tid 
Torsdag den 1/12 

kl. 16.00 klipps bandet.

kl. 16.0018.00 aktiviteter  
och musikunderhållning.

Välkomna

Med reservation för  eventuella ändringar
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Viktiga synpunkter från  
hyresgäster på bomöten
Alla huschefer har nu hållit bo
möten. Gårdstensbostäder tackar 
härmed hyresgästerna för delta
gande och stort engagemang.

Bomöten fungerar som ett komplement 
till den stora enkätundersökningen 
AktivBo där hälften av de boende deltar 
ena året, andra hälften nästa år och så 
vidare.

Höstens bomöten har fungerat lite 
annorlunda än tidigare. Varje hyresgäst 
har fått möjlighet att skriva ner vad som 
är viktigt i boendet. Huscheferna tar 
sedan hand om synpunkterna, utvärderar 
och återkommer till hyresgästerna.

Gårdstensbladet var med på det möte 
som huschefen Dali höll i Gårdstenshuset 
på Muskotgatan 10. Det serverade fika 
med smörgåstårta och Dali berättade om 
den positiva utveckling som Gårdsten 
genomgår med många nya bostäder som 
byggs.

Hon presenterade också Trygghets-
gruppens och Gårdstensbyråns viktiga 
arbete samt den utbildning till kakelsät-
tare som snart ska starta. Dali framhöll 
även att alla hyresgäster kan besöka 
och delta i Hälsostugans aktiviteter helt 
kostnadsfritt.

Efter visning av bilder från som-
marens aktiviteter med bland annat 
grillning delades lappar ut till alla 
deltagare. Resultatet blev att Dali fick 
med sig en rad nedskrivna synpunkter 
från de boende. 

Stort tack för alla svar!
Gårdstensbostäders hyresgäster 
bryr sig verkligen om sitt boende. 
Svarsfrekvensen i årets enkätun
dersökning är rekordhög.

Det var inte mindre än 75,2 procent som 
svarat på årets enkätundersökning från 
AktivBo. Enkäten skickades som vanligt 
ut till hälften av Gårdstensbostäders 
hyresgäster. 

Svaren håller just nu på att analyseras. 
De utgör ett viktigt underlag att jobba 
vidare med för Gårdstensbostäder under 
det kommande året.

Gårdstensbostäder genomförde flera 
aktiviteter i centrum för att betona vikten 
av svaren från hyresgästerna.

- Jag har fyllt i enkäten både digitalt 
och manuellt. För min del är jag jät-
tenöjd med Gårdstensbostäder, säger 
hyresgästen Abdi som besökte centrum 
när Gårdstensbostäders personal 
fanns på plats. Abdi är också med i 
Salviagruppen.  

Ett stort tack till alla hyresgäster som 
hjälper Gårdstensbostäder att bli ännu 
bättre.

Hyresgästen Abdi träffade Gårdstensbostäders 
Salma Nazzal och Therese Augustsson i 
Gårdsten Centrum.

Huschefen Dali höll bomöte i Gårdstenshuset 
för sina hyresgäster.

Besöksparke-
ringarna i Norra 
Gårdsten
Numera finns inte någon parke-
ringsautomat på Timjansgatan och 
Saffransgatan för besöksparkering. 
Parkeringsavgiften erläggs i stället via 
Parkering Göteborg och deras parke-
ringsapp.  
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Omflyttnings-
platsen
I slutet av november 2022 lanseras 
en ny gemensam omflyttningsplats 
för Göteborgs allmännytta. Det 
betyder att du som redan bor hos oss 
kommer att kunna söka lägenhet på 
en och samma sida hos Poseidon, 
Bostadsbolaget, Familjebostäder och 
oss på Gårdstensbostäder.

För att söka via Omflyttningsplatsen 
så måste du gå in på Mina sidor och 
uppdatera dina uppgifter med rätt 
mejladress www.gardstensbostader.se/
login. 
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Feriearbete under höstlovet
Gårdstensbostäder ställde upp 
och gav ungdomar möjlighet att få 
arbeta under höstlovet.

Det var ett 20-tal feriearbetare med tre 
ledare som utförde en rad olika sysslor. 
Gårdstensbladet träffade ett gäng utanför 
Idéum.

De hade under veckan bland annat 
hjälpt till på kontoret inför flyttningen 

till Gårdsten Centrum, tömt soprum och 
papperskorgar samt tömt källare på saker 
som avflyttade hyresgäster lämnat kvar.

- Det är bra att kunna arbeta under 
lovet och det funkar fint här, berättade de.

Andra feriearbetare har hjälpt till 
att ordna aktiviteter för barn under 
Halloween, delat ut lappar till hyresgäster, 
plockat skräp och en hel del annat. 

Smarta tips för att spara energi
I dessa tider med höga elpriser och 
klimatförändringar är det viktigt 
att vi hjälps åt att spara energi. Här 
kommer några tips.

- Det finns ganska mycket som var 
och en kan göra för att hålla nere de egna 
kostnaderna och samtidigt göra en insats 
för minskad energianvändning, säger 
Gårdstensbostäders förvaltningstekniker 
Sarah Karlsson.

Vi börjar med elspar-tips:
• Torktumlaren är en av hemmets stora 

energitjuvar som kräver två-tre gånger 
så mycket energi som en tvättmaskin. 
Satsa i stället på att hängtorka kläder. 
Sliter dessutom mindre på kläderna.

• Fyll alltid disk- och tvättmaskinen 
helt.

• Släck lampor i rum där du inte 
befinner dig. Byt till energismarta 
LED-lampor som drar mycket mindre 
energi än vanliga glödlampor.

• Undvik att ha apparater i standby-lä-
ge. Stäng av apparaterna helt när de 
inte används och dra ur laddare när 
de inte används. Det minskar både 
energiförbrukningen och risken för 
brand. Använd grenkontakt med 
strömbrytare.

Vattenspar-tips:
• Kontakta Gårdstensbostäder om du 

har rinnande kranar och toaletter i 
lägenheten.

• Stäng av kranen när du borstar tänder, 
diska inte under rinnande vatten och 
minska duschtiden.

Värme
• Ställ inga möbler intill elementen/

radiatorerna. Det blockerar värmen. 
Se till att inga tjocka gardiner hänger 
framför termostaten på elementen.

• Vädra snabbt i 2-3 minuter och stäng 
av termostaten när du vädrar.

• På de vår hemsida finns fler spartips. 
Se nedanstående länk. 
Energispartips - https://energispartips.
allmannyttan.se/tips/ 

Flitiga feriearbetare, från vänster, Vijolka som 
stödjer ungdomarna under veckan, Yahya, 
Sami, Charles och Sundus.

Halloween firades i Idéum
Det var full fart i Idéum när 
Gårdstensbostäder ordnade 
Halloweenfirande för barn och 
föräldrar. 

Lekar, tävlingar, pyssel och ansiktsmål-
ning var några av aktiviteterna. Det dök 
dessutom upp ett spöke under firandet. 

Gårdstensbladet träffade Anneli och 
Pertti Sauramo som tagit med sig barn-
barnet Sebastian till Halloween-firandet.

- Det är jätteroligt för honom att få vara 
med om detta, säger Anneli och tillägger 
att hon och Pertti har bott 27 år i Gårdsten.

- Vi gillar verkligen Gårdsten, säger 
Anneli.

Det bjöds också på dricka, smörgåsar 
och frukt. Förutom Gårdstensbostäders 
medarbetare var det också feriearbetare 
som hjälpte till med evenemanget. Många barn vill bli ansiktsmålade av Feride.

Anneli och Pertti 
Sauramo hade 
med sig barnbar
net Sebastian.
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Konstgräsplanen klar till våren
Arbeten med anläggning av en 
konstgräsplan i Dalen har startat. 
Men det lär dröja till våren innan 
den är klar.

Konstgräsplanen i Gårdstensdalen är 
mycket efterlängtad men av olika anled-
ningar har den blivit fördröjd.

Den som lämnade in ett så kallat 
Göteborgsförslag om konstgräsplan i 
Gårdsten var Mikael Lindström, akade-
miansvarig i GAIS, och eldsjälen bakom 
GAIS i Gårdsten – fotbollsträning för 
barn 5-14 år. 

I mars förra året tog idrotts- och 
föreningsnämnden beslut om planen. En 
sjumannaplan som främst är avsedd för 
spontanfotboll.

För några veckor sedan startades 
schaktning och andra förberedande 
arbeten i Gårdstensdalen. Men redan 
nu står det klart att problem väntar. Det 
råder nämligen brist i hela Europa på 
plastmaterialet pad som är ett sviktande 
underlag till konstgräsplaner. Det innebär 
långa leveranstider.

Amin Behnamfar på idrotts- och 
föreningsförvaltningen är projektledare 
och han berättar att leveransen till 
Gårdsten kan ske tidigast i mitten av 
februari nästa år. 

Att anlägga en konstgräsplan är dess-
utom ett väderberoende projekt. Därför 
är det svårt att säga exakt när planen blir 
klar. Men den lär vara spelklar någon 
gång under våren. 

Här ska konstgräsplanen ligga i Dalen. När ni läser detta har schaktningsarbeten startat inom 
området med det gula staketet.

Seniorlokalen, Muskotgatan 
10, vid Gårdsten centrum.
Aktiviteter för alla 55+ 
Alla seniorer i Gårdsten är välkomna att delta. 
Har du frågor kring aktiviteterna i seniorlokalen, kontakta huschef Bashkim Fetahi 
031-3326010 eller via mejl bashkim.fetahi@gardstensbostader.se. 

Dag Tid Aktivitet

Måndagar: 12.00-14.00 Lär dig spanska  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: 11.00-12.00
Yoga-inspirerad träning med Jenny från Hälsostugan 
(ej 27/12)

14.00-16.00 Mobil och Datasupport med Gull-Britt

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Torsdagar: 13.00-13.45
50- 60- och 70-tals dansinspirerad gympa med Molly 
från Mötesplats Nordost. 

14.00-16.00 Musikcafé med Eva från Kyrkan i Bergsjön

16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Söndagar: 14.30 Café söndag, 25 kr/person

Hemförsäkring
Teckna en hemförsäkring redan idag, 
om du inte redan har en förstås. 

Jämför hemförsäkringar – oberoende 
bedömning hos  
www.konsumenternas.se.  

Boplats.se
Gårdstensbostäder förmedlar lediga 
lägenheter via Boplats Göteborg. Du 
måste vara registrerad på  
www.boplats.se för att kunna 
söka lägenheter hos de kommunala 
bolagen i Göteborg. 
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Hyr lokal för fest  
eller barnkalas
Festlokalerna hyrs ej ut  
fr.o.m V.51 t.o.m V.1 

Är du hyresgäst hos Gårdstens
bostäder 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 kaffebryggare. 
Lokalerna kan till exempel användas 
till barnkalas, fester och informations-
träffar. 

Timjansgården, norra Gårdsten
Adress: Saffransgatan 3

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 minst 3 veckor innan 
nyttjande av lokalen.

Kontakt: För bokning och ytterligare 
information kontakta Karin Burö 
Gårdstensbostäder, Kastanjgården 
3, telefon direkt 031-332 60 05 på 
vardagar.

Träna med Hälsoteket
Kom-igång-gympa för kvinnor.
Tid: Måndagar kl. 14.00
Plats: Timjansgården, Saffransgatan 3
Gympan håller på t.o.m vecka 50.

Följ Hälsoteket på instagram. Här delas 
aktuell information om Hälsoteket och 
sådant som rör hälsa på olika sätt. 

Hälsoteket i Angered:  
@halsoteketangered

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. 

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

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 engelska, arabiska, 
persiska, ryska, urdu, turkiska, bulgaris-
ka, tyska, spanska och serbiska.

Gårdsten Vårdcentral finns på 
Muskotgatan 10 i Gårdsten Centrum.

Egen ingång för akuta besök 
på Gårdsten Vårdcentral
De som kommer till Gårdsten 
Vårdcentral för akuta besvär 
har fått en särskild ingång. Ett 
led i utvecklingen av en växande 
verksamhet.

- Vi gör den här uppdelningen för att 
besökarna ska träffa rätt person och få rätt 
bedömning direkt, säger verksamhetschef 
Susanne Slosar.

Personer som kommer på akuta besök 
får träffa en sjuksköterska som gör första 
bedömningen. I nästa steg kanske pa-
tienten får träffa en läkare direkt, komma 
tillbaka senare vid ett planerat besök eller 
kurera sig själv hemma.

Gårdsten Vårdcentral, som startade 
verksamheten i mars 2018, fortsätter 
att växa och har nu drygt 5 000 listade 
patienter.

I våras fick man större lokaler och 
kunde flytta upp en del av verksamheten 
till andra våningen i Gårdstenshuset 
på Muskotgatan 10. Där finns nu BVC, 
sjuksköterskemottagning för astma/kol, 
hypertoni, diabetes samt psykolog.

Det arbetar ett 20-tal personer, varav 
sju läkare, på vårdcentralen och rekry-
tering pågår av fler undersköterskor och 
sjuksköterskor. I nästa steg är förhopp-
ningen att också kunna erbjuda sjukgym-
nastik och fysioterapi i Gårdsten.

- Det skulle innebära att vi har en 
komplett verksamhet här i Gårdsten, 
säger Susanne Slosar. Verksamhetschef Susanne Slosar vid den nya 

ingången för personer med akuta besvär. 
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Hälsostugan december 
För mer information om programmet: Jenny Perez Grannas 070-749 64 62.  
Växel 031-332 60 00.
Hälsostugan ligger på Kaneltorget 1, under Idéums matsal.

Jobbcoachning
Gårdstensbostäder erbjuder jobbcoach-
ning för dig som är arbetssökande och 
bor hos bolaget. 

Oavsett om du är nyexaminerad eller 
har flera års arbetslivserfarenhet 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@gardstens-
bostader.se för att boka in ditt första 
jobb-coachningstillfället.

Fotbollsträning  
med GAIS
Fotbollsträningen med  
GAIS 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

Vid frågor, kontakta Linnea Brynell på 
Gårdstensbostäder tel 0707–93 91 22
eller Mikael Lindström, tränare GAIS, 
mikael.lindstrom@gais.se. 

Fotbollspartners, GAIS i 
Gårdsten 2022
Microbe Factory AB, Botrygg Göteborg 
AB, Energi & Miljöteknik i Göteborg AB, 
Gårdstensbostäder, HGF Norra,  
H fönstret i Lysekil AB, IEW Group, 
Kungälvs Rörläggeri, Peab Byggservice, 
Proline Väst AB, Sandå, Swedbank, 
Stadium, Robert Dicksons stiftelse.

Om du också vill bli fotbollspartner 
kontaktar du:  
Salma Nazzal på Gårdstensbostäder 
031-332 60 07 eller vi mejl:  
salma.nazzal@gardstensbostader.se. 

Dag Tid Aktivitet

Måndagar 10.00-12.00 Gym öppet 

Stängt 
26/12

16.00-17.30 Gym öppet

17.30-18.30 Puls & Styrka  
Gruppträning på Hälsostugan

Tisdagar 11.00-12.00 Yoga-inspirerad träning  
i Seniorlokalen Muskotgatan 10
(ej 27/12)

27/12 Gym öppet, kl. 10-12

Onsdagar 10.30-11.30 Promenad, balans & styrka  
Start utanför  
Saffransgatan 100

16.00-18.30 Gym öppet

Torsdagar 10.30-11.30 Förälder- & Barnträning  
På Hälsostugan i samarbete  
med Öppna förskolan (ej 29/12)

29/12 Gym öppet, kl 10-12

Fredagar 10.00-12.00 Gym öppet

Stängt 
30/12

11.00-12.00 Språkcafé  
öva svenska

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader 

Hej
granne!

Vi bjuder 
på fika!

Välkommen

Hej
granne!

Vi bjuder 
på fika!

Välkommen
Hej

granne!
Vi bjuder 

på fika!

Välkommen

Hej
granne!

Vi bjuder 
på fika!

Välkommen

Hej
granne!

Vi bjuder 
på fika!

Välkommen

Gårdstensbostäder uppmärksammar

Orange Day 25 november
Orange Day är dagen då FN upp
manar hela världen att uppmärk
samma och manifestera våld mot 
kvinnor och flickor.

Att våga bry dig är att visa omtanke och 
kan rädda liv.

Det handlar om att både du som gran-
ne och vi som hyresvärd visar omtanke 
och vågar agera om det finns oro för att 
någon utsätts för våld.

Att våga bry dig och ringa på kan räcka 
för att stoppa våld. Att gå från misstanke 

till omtanke och att vi vågar bry oss om 
varandra kan rädda liv. Vi tror på civilku-
rage för ökad trygghet och trivsel. Agera 
som om det brinner:

- Ring 112
- Knacka på
- Hämta hjälp

Den 25 november är det Orange Day. 
Färgen orange används för att det är en ljus 
och optimistisk färg. Vi kommer att flagga 
orange. Klä dig gärna i något orange för att 
uppmärksamma dagen. Det gör vi. 

Fotbollsträningen körs fram till 
och med torsdag 8 december och 

startar igen tisdag 17 januari.
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Ring dygnet runt eller e-posta

Nyttiga kontakter

Har du frågor eller behöver anmäla even-
tuella fel som rör ditt boende, kontakta 
huscheferna via telefon, besök eller via 
hemsidan och Mina sidor. 

TELEFONTID HUSCHEFER
Måndagfredag  kl. 10.0011.00

VÄSTRA
Jens  031332 60 45
 Alm, Poppel, Ask, Lönn, 
 Oxel och Kastanjgården
Zarif  031332 60 52 
 Akacia,Bok, Lind, Ek, 
 Syrén och Aspgården.
Från 19/12 ansvarig huschef Daliborka.

ÖSTRA
Daliborka 031-332 60 71, 
 Muskotgatan 2842 o 3967
Från 1/12 ansvarig huschef Bashkim.
Gabor 031332 60 70, 
 Muskotgatan 937 o 1426
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
Måndagtorsdag  kl. 11.0012.00
Onsdagar   kl. 16.0018.30
Fredagar   kl. 11.0012.30
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).
OBS! Ny adress till samtliga huschefer 
från 19/12: Salviatorget 3 vid Gårdsten 
centrum.

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  
Söndagtorsdag  kl. 15.3023.00  
Fredag   kl. 12.3000.30  
Lördag   kl. 15.3000.30  
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
OBS! Ny adress från 19/12 Salviatorget 3.
Måndagtisdag & torsdag  kl. 8.0016.30
Lunchstängt   kl. 12.0013.00 
Onsdag    kl. 8.0018.30 
Lunchstängt   kl. 12.0014.00
Fredag    kl. 8.0012.30.
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
031365 17 00 www.blastallet.goteborg.se

FÖR DIG SOM ÄR ÄLDRE
FIXARSERVICE ANGERED 
För dig över 67 år 031365 22 00  
fixartjanst.nordost@aldrevardomsorg.
goteborg.se

FLEXLINJENS BESTÄLLNINGSCENTRAL
031 - 368 25 50. Trafikeras dagligen
kl. 8.0016.00, 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 100: 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 1214, vid 
återvinningsstationen
Lönngården 25, vid molokstationen
Aspgården 57, vid återvinningsstationen
Muskotgatan 23, vid 
återvinningsstationen
Salviagatan 4751, vid taxifickan
Salviagatan 3135, vid taxifickan
Saffransgatan 100, vid 
återvinningsstationen
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 
Boka tid i snickeriet hos  
Maria: 070846 95 35
Få hjälp med din cykel  
 ring Janne på telefon: 073500 20 84
Hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

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


