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Den 11 juni är det återigen dags för 
Gårdstensdagen. Äntligen! Och i år  
finns det mycket att fira. Det är sommar, 
Gårdstensdagen är tillbaka och Gård-
stensbostäder fyller hela 25 år! 
Att behöva ställa in Gårdstensdagen i två 
år har varit otroligt tråkigt men givetvis 
nödvändigt. Vårt årliga firande ger oss på 
Gårdstensbostäder mycket glädje och energi, 
och har därför varit något som vi både saknat 
och längtat efter. Det är en dag då vi alla 
påminns om gemenskapen och det stora 
engagemang som finns i Gårdsten. Så detta 
är ett tillfälle att fira vad vi åstadkommit 
tillsammans under dessa 25 år.

Ett fullspäckat program
I år blir Gårdstensdagen något utöver  
det vanliga för hela familjen och vi är så 
glada att kunna presentera Tusse på vår 
scen i Gårdstensdalen! Dessutom kommer 
det finnas massor av spännande aktiviteter 
och underhållning för både stora och små. 
Som ansiktsmålning, Gårdstensloppet, 
loppmarknad, uteträning och trollkarl.  
Och det blir mycket mer och många fler. 

Vi på Gårdstensbostäder längtar efter 
att få fira dessa 25 år och många till. Men 
mest av allt ser vi fram emot att få fira 
tillsammans med dig.  Vi ses 11 juni i 
Gårdstensdalen!  

Efter två års uppehåll på grund av pandemin får vi äntligen tillfälle 
att rigga upp scenen, slå upp tälten och ta på oss våra bästa leenden. 
Gårdstensdagen är tillbaka och i år är det dubbla anledningar till fest. 
För Gårdstensbostäder firar 25 år!

Gårdstensdagen är äntligen tillbaka!

Bingo

Bubbelfotboll 

Loppis

Foodtrucks 

På scen:  

Tusse!

...och mycket mer!
Se hela programmet  

på nästa uppslag!

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

följ oss på instagram @gardstensbostader

Välkommen!
11 juni 12–16

Gårdstensdalen

Information från 
Gårdstensbostäder 

nr 5, maj 2022

VÄGEN UT SKAPAR  
JOBB I GÅRDSTEN 

Gårdsten får ett nytt arbets - 
integrerande socialt företag // s.4

TRYGGHETSMÄSSA MED 
POSITIVA TONGÅNGAR

Trygghetsmässa med  
positiva tongångar // s.6 

TOMATER, GURKA,  
SALLAD, LÖK & PERSILJA

Här planeras det inför  
säsongen i växthuset // s.9



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  4  /  2 0 2 22

G Å R D S T E N S B OSTÄ
D

ER
 2

0
2

2
 • G

Å
R

D
S

TEN
SBOSTÄDER 2022 • GÅRDSTENSBOSTÄ

D
ER

 2
0

2
2

 •
 G

Å
R

D
S

T E
N

S B O S TÄ D E R  2 0 2 2  •  

GÅRDSTENS- 
DAGEN 2022

På scen kl 12–16:
KL 12:00 KUNGÄLVS MUSIKKÅR ANLÄNDER 
  TILL GÅRDSTENSDALEN
KL 12:05  KONFERENCIER HÄLSAR VÄLKOMMEN
KL 12:07  VD HÅLLER TAL
KL 12:20 DANSSHOW
KL 12:30 TRUBADUR DAN GREIDER
KL 12:50  TROLLERI MED JIMMY SVÄRDHAGEN
KL 13:40 VLO FREESTYLEFOTBOLL 
KL 13:55 TUSSE
KL 14:10 TRÄNING MED VÄTTLEFJÄLLS  
  MOTIONSCENTER
KL 14:30 TRUBADUR MATHIAS LAGER
KL 14:55 DANSSHOW
KL 15:05 BINGO
KL 15:30 PRISUTDELNING ÅRETS ELDSJÄL
KL 15:40 TUSSE
KL 15:55 KONFERENCIER TACKAR FÖR DAGEN
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Andra aktiviteter:
TOMBOLA & FISKDAMM – ANSIKTSMÅLNING
LOPPIS – FOTBOLLSLEKAR MED GAIS
HOPPBORG – HÄST & VAGN
RÄDDNINGSTJÄNST & POLIS
BOKBUSSEN – HÄLSOSTUGAN
HÅLLBAR KONSUMTION – VALET 2022

MAT, FIKA OCH MYCKET MER!

Aktiviteter 12–16: 
KL 13:30  GÅRDSTENSLOPPET
KL 14–16  BUBBELFOTBOLL

Välkommen!
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Vägen ut skapar jobb i Gårdsten
Gårdsten får ett nytt arbetsin-
tegrerande socialt företag när 
Vägen ut! kooperativen tar över 
Mosaikfabriken. 

Vägen ut! är Sveriges största franchise-
kedja av sociala företag. Totalt handlar 
det om 14 företag i kooperativ form, 
De drivs av människor som gått från 
bidragstagare till företagare.

- Vi har jobbat i 20 år med att skapa 
jobb för dom som står längst från arbets-
marknaden, säger Gunilla Klingersjö 
som är vd för Vägen ut! kooperativen.

Mosaikfabriken är ett stadsutveck-
lande integrationsprojekt som startades 
i Hammarkullen 2013. Under konst-
närlig ledning får deltagarna arbeta 
med mosaiker som sedan installeras i 
bostadsområden.

Vägen ut! kommer att ta över 
Mosaikfabriken där det idag jobbar tre 
personer och en konstnärlig ledare. 

- Vi vill utveckla Mosaikfabriken 
som driver en fantastisk verksamhet. 
Målet är att skapa en arbetsplats för ett 
tiotal personer. Det känns jätteroligt att 
få komma till Gårdsten och vi hoppas 
kunna bidra till områdets utveckling, 
säger Annika Hirsch som blir verksam-
hetschef i Gårdsten.

Efter sommaren hoppas man kunna 
ta emot människor på arbetsträning.

- Människor är välkomna till oss 
oavsett bakgrund. Vi tar vara på folks 
entreprenörskap, förklarar Annika 
Hirsch.

Verksamheten kommer att bedrivas 
i lokaler som ligger under garaget vid 
Kaneltorget. 

- Vi är väldigt glada över att Vägen ut 
etablerar sig i Gårdsten och skapar jobb, 
säger Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto.  

Annika Hirsch och 
Gunilla Klingersjö  

ser fram emot att Vägen ut! 
kooperativen  

ska starta företag i Gårdsten.

En bild från den skapande  
processen i Mosaikfabriken.

Se upp för cyklister!
Helgen den 27-29 maj är det 
Göteborgsgirot i Göteborg. På lördagen 
cyklar de tävlande även till Gårdsten. 
Bansträckningen går på Gårdstensvägen 
i västra Gårdsten och fortsätter ner mot 
Lövgärdet.  

Mer information:  
www.goteborgsgirot.se. 



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  5  /  2 0 2 2 5

Romano Ilo - en liten förskola med stort hjärta
Det är snart 22 år sedan som 
förskolan Romano Ilo startade i 
Gårdsten.

- Vi klarade oss igenom alla 
svårigheter och är här fortfarande, 
säger Sali Resblom.

Romani Ilo har sin verksamhet på 
Muskotgatan 36-38. Här går 36 barn av 
olika nationaliteter. Nya barn tas in när 
det finns plats.

- Vi tycker att allt fungerar bra 
och vi har ett fint samarbete med 
Gårdstensbostäder, säger Sali Resblom 

som varit med från början. Det har 
hennes syster Nasta Resblom också varit.

Förskolan startades av en grupp kvin-
nor med Sali och vänsterpartiets Yvonne 
Palm i spetsen. Kvinnorna hade gått 
barnskötarubildning på Folkhögskolan i 
Angered och ville driva en förskola som 
personalkoopertiv.

Till att börja med riktade man sig till 
romska kvinnor och barn.

- Romska kvinnor vågade inte lämna 
sina barn på vanliga förskolor. Vi tyckte 
det var viktigt att erbjuda en förskola 
för romska barn och på så sätt hjälpa 

föräldrarna att komma ut i arbete. Vi 
gjorde verkligen en insats även om vi 
mötte många fördomar i början, säger 
Sali.

Efter hand ändrades inriktningen till 
att välkomna alla barn oavsett nationa-
litet. Romano Ilo arbetar efter samma 
regler som andra förskolor. Kommunens 
regler om antagning, avgifter och 
maxtaxan tillämpas.

Profil
Romano Ilo presenterar sig som en 
förskola med språk, kultur, identitet 
och musik som profil. All personal har 
arbetat på förskolan under många år. De 
tar gärna med barnen på skogspromena-
der, teater och bio.

Det finns ett föräldraråd där alla 
föräldrar kan vara med och planera 
verksamheten. Romano Ilo har också ett 
barnråd där barnen kan föreslå utflykter 
aktiviteter och mat.

Romano Ilo betyder romskt hjärta och 
förskolans avdelningar heter Lilla och 
Stora hjärtat.

Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto har följt Romano Ilo genom 
åren.

- Förskolans verksamhet är mycket 
viktig. Dom har varit med och utvecklat 
Gårdsten. Det handlar om en långsiktig 
satsning från deras sida och vi är glada 
för att sådana verksamheter finns kvar i 
Gårdsten, säger Michael Pirosanto.  Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto besökte Romano Ilo. Här tillsammans med Nasta Resblom, Sali 

Resblom och Vorza Djinisov som är Salis dotter.

Succé för loppis i Gårdsten centrum
Många tog chansen att rensa ut 
saker i lägenhetsförråd och käl-
lare när det anordnades loppis i 
Gårdsten centrum.

Det var lördagen den 23 april som 
GöteborgsLokaler och Gårdstensbostäder 
hade bjudit in hyresgäster att gratis låna 
loppisbord för att sälja saker.

Alla borden blev bokade, vädret var 
fint och många människor samlades 
utanför Gårdsten Centrum för att 
sälja eller fynda saker. Butikerna inne i 
centrum kunde dessutom notera högre 
besökssiffror än en vanlig lördag.

Kanske kan loppis i Gårdsten bli en 
tradition som anordnas på fler gator i 
området.

- Detta var en testomgång. Vi har 
stora förhoppningar att evenemanget ska 
växa till kommande år, säger Charlotta 

Brandt som är centrumutvecklare i 
Gårdsten Centrum.   



G Å R D S T E N S B L A D E T  N R .  5  /  2 0 2 26

Trygghetsmässa med 
positiva tongångar
Trygghetsmässan är tillbaka i 
Gårdsten efter två års uppehåll 
på grund av pandemin. Denna 
gång handlade den mycket om att 
Gårdsten är på rätt väg.

Ett 15-tal utställare fanns på plats när 
Trygghetsmässan arrangerades i Idéum 
den 11 maj. Mässan är ett samarbete 
mellan Göteborgs Stad, Polisen, 
Räddningstjänsten Storgöteborg och 
Gårdstensbostäder.

- Här vill vi skapa en dialog mellan 
alla parter och diskutera hur vi kan 
skapa en bättre trygghet i Gårdsten, 
sade Gårdstensbostäders säkerhets- och 
förvaltningschef Jehan Mansour.

Det var en ganska ljus bild som teck-
nades på mässan. Vd Michael Pirosanto 

redovisade goda siffror när det gäller 
brottslighet i Gårdsten.

Erika Hallenbo, tf biträdande chef i 
Lokalpolisområde Nordost, berättade 
att för närvarande behövs polisen inte 
lika mycket i Gårdsten som på andra 
platser i distriktet och det är ett positivt 
tecken.

- Det finns ett stort engagemang och 
samhällsansvar i Gårdsten, sade Erika 
Hallenbo.

Skolresultaten i Gårdsten är ett 
bekymmer men rektor Anna Kristina 
Jerlhag berättade att hon och personalen 
jobbar stenhårt för att förbättra resulta-
ten. Hon vill gärna se en ökad föräldra-
medverkan i Gårdsten.

Mässan avslutades med prisutdelning 
i kvällens frågesport.  

Matti Pärssinen fick information om  
Solrosens verksamhet av Julia Pettersson  

från Räddningsmissionen.

Rajaa och Zahra  
är Göteborg Stads  
valambassadörer.

De samarbetar för trygghet i Gårdsten. Rektor Anna Kristina Jerlhag, vd Michael Pirosanto och tf lokalpoli-
sområdeschef Erika Hallenbo. 

Lustgas är 
farlig som  
berusnings-
medel
Tyvärr blir det allt vanligare att 
lustgas används som berusnings-
medel. Det kan få allvarliga följder.

Lustgas används främst som smärt-
lindring vid förlossningar och inom 
tandvården. Den är inte narkotikak-
lassad i Sverige och finns att köpa i 
princip var som helst. På nätet och i 
butiker. Lustgasen köps i flaskor eller 
små silverfärgade patroner som är 
avsedda för gräddsifoner.

Gasen inandas, främst av ungdo-
mar, för att bli berusad. Det är långt 
ifrån ofarligt eftersom det, till skillnad 
mot användning på sjukhus, sker 
under okontrollerade former. Största 
risken med lustgas är syrebrist vid 
inandning. 

Det kan, enligt läkare, leda till med-
vetslöshet, kvävning och hjärnskador. 
Gårdstensbostäders personal, boende 
och entreprenörer hittar varje dag 
många flaskor och patroner i terrängen 
och på andra ställen som visar att 
lustgas används i berusningssyfte.

- Vi vill med detta uppmärksam-
ma föräldrar på att det är mycket 
riskfyllt att inandas lustgas och att 
det kan få allvarliga följder, säger 
Gårdstensbostäders säkerhets- och 
förvaltningschef Jehan Mansour.  

Det händer att flaskor som innehållit  
lustgas hittas i Gårdsten.
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Hundratals boende kom när 
trygghetsgruppen bjöd in
Trygghetsgruppen är populär. 
Basketplanen mellan Timjansgatan 
och Saffransgatan fylldes av boende 
när det bjöds på kalas.

Föräldrar och barn bjuds in för att 
bekanta sig med trygghetsgruppen 
och samtidigt prata om trygghets-
frågor. Denna gång riktade man sig 
till alla boende på Timjansgatan och 
Saffransgatan. Den 5 maj var aktiviteten 
på Poppelgården i västra Gårdsten.

Köerna ringlade långa till fiskdam-
men, korvgrillningen, hoppborgen och 

övriga attraktioner. Att det kom massor 
av folk var ingen överraskning för Galeb 
i Trygghetsgrupppen.

- Vi väntade att det skulle komma 
mycket folk. Det känns jättebra, säger 
Galeb.

Det råder ingen tvekan om att trygg-
hetsgruppen redan är välkänd bland de 
boende. Radislav har bott cirka tre år på 
Saffransgatan.

- Jag ser dom här ibland och tycker 
det är mycket bra att dom finns, säger 
Radislav.  

Många ville smaka på spunnet socker.

Sabah serverade popcorn.

Kabas och Salma hade full upp med att bjuda på 
spunnet socker.

Grillkorv med bröd är gott.
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Ny utbildning till kakelsättare 
kommer att starta i Gårdsten
Samverkan är nyckelordet när en 
rad aktörer hjälps åt att starta en 
utbildning till kakelsättare och platt-
sättare i Gårdsten. Utbildningen ska 
leda till riktiga jobb.

Arbvux (Arbetsmarknad och vuxenut-
bildning i Göteborgs Stad), fackfören-
ingen Byggnads, Gårdstensbostäder, 
Familjebostäder och företag som utför 
kakel- och plattsättning samt Vägen 
ut kooperativen. Där har ni raden av 
aktörer som ska se till att bristen på 
kakel- och plattsättare minskar.

- Det råder en jättebrist på den typen 
av personer, säger Anders Johansson 
som är planeringsledare på Arbvux.

Det är Arbvux som finansierar själva 
utbildningen. Den kommer att förläggas 
till lokaler som ligger vid Kaneltorget i 
Gårdsten.

Utbildningen blir helt individanpas-
sad och riktar sig till personer som står 
utanför arbetsmarknaden. Personer som 
kanske behöver en andra chans i livet att 
få jobb och skapa egen försörjning.

Det börjar med validering där man 
kartlägger deltagarnas tidigare kun-
skaper och erfarenheter. Utifrån detta 
avgörs utbildningens omfattning för 
respektive person. Vissa kan genomföra 
utbildningen på några månader medan 
andra behöver hålla på i två-tre år.

- Utbildningen 
ska uppfylla 
alla 
krav 

som marknaden och fackföreningen 
ställer, säger Anders Johansson.

Byggnads ombudsman Johan Hallin 
är mycket positiv.

-  Det är ett jättebra upplägg och 
utbildningen ryms inom kollektivavta-
let, säger Johan Hallin.

De samverkande parterna ska hjälpas 
åt att ta fram lämpliga personer till 
utbildningen.

Starka beställare
I nästa steg kommer bostadsföretagen 
Gårdstensbostäder och Familjebostäder 
in i bilden som stora och starka 
beställare av badrumsrenoveringar. 
Familjebostäder renoverar minst 500 
badrum om året och Gårdstensbostäder 
minst 50.

De två företagen kommer via 
upphandlingar se till att det finns 
praktikplatser hos de entreprenörer som 
renoverar badrum. Social upphandling 
av badrumsrenoveringar kan då vara ett 
verktyg.

- Kan vi skapa förutsättningar för 
jobb så ska vi verkligen satsa på det. 
Jag vill tacka Michael Pirosanto som 
tagit initiativet till denna utbildning, 
säger Familjebostäders vd Thorbjörn 
Hammerth.

Utbildningen i Gårdsten kommer att 
genomföras av Vägen ut! kooperativen 
som i mer än 20 år arbetat med att skapa 

jobb för människor som står längst 
ifrån arbetsmarknaden. I 

artikel på sidan 4  kan ni 
läsa mer om Vägen ut.  

Gårdstensbostäders 
vd Michael Pirosanto 

och Familjebostäders vd 
Thorbjörn Hammerth ska se 

till att det finns praktikplatser 
hos de entreprenörer som 

renoverar badrum.

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.

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

Kom-igång-gympa
måndagar i Timjansgården Gårdsten

Gympan är för kvinnor i Gårdsten. 
Tid: Måndagar kl. 14
Plats: Timjansgården, Timjansgatan 7.

För mer information kontakta 
Hälsoteket i Angered.
halsoteket.angered@socialnordost.
goteborg.se eller via  
telefon 031-365 11 44.

https://goteborg.se/wps/portal/
enhetssida/halsoteket-angered
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Hyr lokal för fest  
eller barnkalas
Under semesterperioden  
v. 25-32 (20 juni-14 aug) hyr vi 
inte ut våra festlokaler.
Är du hyresgäst hos 
Gårdstensbostäder kan du hyra två oli-
ka lokaler i området. Lokalerna är för 
max 50 personer. I hyran ingår bord 
och stolar, ett enklare kök för varm-
hållning, diskmaskin, kyl och frys, 
micro och kaffebryggare. Lokalerna 
kan till exempel användas till barnka-
las, 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 ska göras ca 3 veckor innan  
nyttjande av lokalen.

För bokning och ytterligare in-
formation om Timjansgården och 
Salviagården kontakta Karin Burö: 
Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 
telefon direkt 031-332 60 05  på 
vardagar.  

Öppna förskolan
Öppna förskolan i Gårdsten har under 
våren öppet tisdagar, onsdagar och 
fredagar.
Vänligen besök webbplatsen:  
goteborg.se/oppnaforskolangardsten 
eller facebooksida Öppna förskolan 
Gårdsten för mer information om 
öppettider.   

Här planeras det inför 
säsongen i växthuset
Tomater, gurka, sallad, paprika, lök 
och persilja. Där har ni några av de 
grönsaker som de boende tänker 
odla i växthuset på Lindgården 
denna säsong.

När ni läser detta har troligen plantor 
och frön redan hamnat i jorden. Men 
för att det ska bli en bra odlingssäsong 
krävs planering och utbyte av erfaren-
heter. Därför kallade huschef Zarif till 
ett möte med fika den 20 april.

- Förra säsongen var mycket lyckad. 
Vi fick massor av tomater, säger Johanna 
Johansson som är en av de aktiva 
odlarna.

Det råder ingen tvekan om att odlar-
na på Lindgården trivs med varandra. 

Gänget träffas ofta i växthuset eller ute 
på gården. Dessutom ordnar man kalas 
på påsk, midsommar och andra helger.

- Det är bra. Växthuset ska vara en 
mötesplats för alla, säger Zarif.

Lindgårdens växthus har 25-30 aktiva 
odlare som har var sin lott. Det går att 
anmäla sitt intresse att ha fler lotter men 
några sparas till nya hyresgäster som 
också vill odla.

Zarif berättar att han köpt in jord som 
finns i förrådet. Den som vill ha jord får 
säga till. En säck per person till att börja 
med.

Önskemål
Fler nycklar till vattningen, några nya 
planteringsspadar, sekatör, kokplatta 
samt långa skaft och fönsterskrapor är 
några av de saker som odlarna behöver. 
De långa skaften behövs eftersom de 
aktiva odlarna själva tänker svara för 
fönsterputsningen i växthuset. Några 
av grejerna har Zarif redan beställt och 
resten ska han fixa.

När odlingssäsongen så småningom 
är över ska alla grönsaker, inklusive 
rötter, plockas bort. Den 15 november 
ska det vara rent och snyggt i växthuset.

Det finns en samlingslokal i växt-
huset som används flitigt för kalas och 
annat festligt. Den kan de boende låna 
gratis. Från kl 14 ena dagen till kl 14 
dagen därpå. Men själva tillställningar-
na ska söndag-torsdag avslutas senast kl 
22 och lördag-söndag senast kl 23.

Nu håller vi tummarna för att årets 
odlingssäsong på Lindgården ska bli 
lika lyckad som den förra.  Här ska det bli tomater.

Odlare i Lindgårdens växthus. Från vänster Olga Suslich, 
huschef Zarif, Göran Johansson, Thomas Lindberg, 
Johanna Johansson, Lisbeth Eliasson, Anna-Grethe 
Lundkvist, Hasan Gradisic och Klas Karlsson.
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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 vård-
central 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, tur-
kiska, bulgariska, tyska, spanska och 
serbiska.

Gårdsten Vårdcentral finns på Muskotgatan 
10 i Gårdsten Centrum.

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

18.00-19.00 House of Gospel på svenska med Matti

19.00-21.00 House of Gospel på finska med Matti

Tisdagar: 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 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

Söndagar: 14.30 Café söndag, 25 kr/person

Seniorlokalen, Muskotgatan 
10, vid Gårdsten centrum. 
Aktiviteter för alla 55+
Alla seniorer i Gårdsten är välkomna att delta.  

Tårtkalas på vårdcentralen
Gårdsten Vårdcentral har fått större 
lokaler och det firades med att bjuda 
besökare på tårta den 2 maj. Det är BVC, 
sköterskemottagning och psykolog 
som flyttat upp till andra våningen i 
Gårdstenshuset på Muskotgatan 10.

Har du frågor, kontakta huschefen Bashkim Fetahi, 031-332 60 10, vardagar kl. 10-11.

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.  
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Språkcafé
Vill du öva svenska?
Kom på språkcafé och prata på lätt 
svenska. Vi pratar om olika teman och 
bjuder på fika. 
 
Fredag 3 juni klockan 11-12 
Plats: Hälsostugan, Kaneltorget 1

Tisdag 7 juni klockan 15-16
Plats: Timjansgården, Timjansgatan 7

Fredag 10 juni klockan 11-12
För dig över 55 år
Plats: Muskotgatan 10 
 
Tisdag 14 juni klockan 11-12
För dig över 55 år
Plats: Saffransgatan 100
 
Fredag 17 juni klockan 11-12
Plats: Timjansgården, Timjansgatan 7

Hopp & spring
Lek, träning och aktivitet för 
barn ca 6-10 år i Gårdstensdalen. 
Anmälningsblankett finns i Hälsostugan 
och på Gårdstensbostäder kontor, 
Kastanjgården 3.
Torsdag 16/6 kl. 11-12
Tisdag 21/6 kl. 11-12
Onsdag 22/6 kl. 11-12

Välkommen till Hälsostugan

Juni – Gymmet öppet nedanstående dagar:
Dag Tid Aktivitet

Måndagar, 13/6, 20/6 10.00-12.00 Gym öppet

Tisdagar, 7/6, 14/6, 21/6 13.00-15.00 Gym öppet 

13.00-14.00 Yoga-inspirerad träning

Onsdagar, 1/6, 8/6, 15/6 15.00-17.30 Gym öppet

17.30-18.30 Puls & styrka gruppträning

Torsdagar, 2/6, 9/6 14.00-16.00 Gym öppet

För mer information & anmälan: Jenny Perez Grannas - 070-749 64 62,  
Växel - 031-332 60 00 eller via epost: jenny.perez-grannas@gardstensbostader.se

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader 

Vill du lära känna 
Angered bättre? 
Följ med Hälsostugan på utflykt!

Onsdag 1/6 kl. 13-15 
Cykelutflykt till Vättlefjäll 
Ta med fika och något att dricka. 
Samling utanför Hälsostugan. 

Onsdag 15/6 kl. 12-14 
Promenad till Lärjeåns trädgårdar 
Ta med vatten. Vi går till Lärjeåns 
trädgårdar där den som vill kan 
köpa lunch eller bara gå omkring i 
trädgården. Den som vill går sedan 
tillbaka eller tar bussen hem.

Trail Walk ingen enkel  
söndagspromenad

Söndagen den 15 maj var hyresgäster 
och medarbetare med på det strapats-
rika Trail Walk, promenadklassen i 
terräng som GöteborgsVarvet arrange-
rade som en del i Varvetveckan. Det var 
backe upp och backe ner. Loppet gick 
i Änggårdsbergen och var 8 km långt 
med fantastisk utsikt och natur.

Grattis alla som tog sig i mål!

GAIS sommarfotboll 
under vecka 26  
(27 juni – 1 juli)  
för barn 7–13 år

Dag & Tid:  
Måndag-fredag  
den 27/6-1/7 kl. 10.00-14.00  
(Paus 11.30 – 12.30) 
OBS! Första dagen, 27/6, är det 
samling 09.30 vid Diamanten i 
Gårdstensdalen för anmälan och 
betalning. 

Anmälan: Ifylld anmälan och sam-
tyckesblankett hämtas och lämnas 
på kontoret på Kastanjgården 3. 
Anmälan är bindande. 

Anmälningsavgift: 10 kr lämnas på 
plats första dagen. Alla som deltar 
får en T-shirt, vattenflaska och frukt 
till mellanmål varje dag.

Frågor och kontakt:  
Salma Nazzal 031-332 60 07 eller  
Linnéa Brynell 0707-93 91 22 på 
Gårdstensbostäder
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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 med-
delande 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 kvällar & helger
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
Flexlinjens beställningscentral
031-41 96 90. Trafikeras dagligen
kl. 8.00-16.00, 1 gång per timma.

Mötesplatser Nordost
031-365 23 73
motesplatser.nordost@aldrevardomsorg.
goteborg.se

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 återvin-
ningsplatsen 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 
återvinningsstationen
Lönngården 25, vid molokstationen
Aspgården 57, vid återvinningsstationen
Muskotgatan 23, vid 
återvinningsstationen
Salviagatan 47-51, vid taxifickan
Salviagatan 31-35, 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: 070-846 95 35
Få hjälp med din cykel  
- ring Janne på telefon: 073-500 20 84
Hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

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




