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Tre nya utbildningar  
startar i Gårdsten
Gårdstensbostäders satsning på 
samarbete med olika parters ger 
resultat igen. Tre olika utbildning-
ar som riktar sig till arbetslösa 
kommer att starta i Gårdsten.

- Vi är duktiga på att samarbeta med an-
dra för att nå våra mål. Därför kan vi fort-
sätta att skapa arbete till våra hyresgäster 

genom att hitta olika vägar ut i arbetslivet, 
säger projektledare Salma Nazzal.

Denna gång vidgas perspektiven efter-
som de nya utbildningarna även riktar sig 
till hyresgäster i andra bostadsområden. 
Dessutom är flera nya samarbetspartners 
med i satsningarna.

Välkommen att kontakta Gårdstens-
byråns Salma Nazzal eller Linnéa Brynell 

som kan ge mer information om dessa tre 
utbildningar. Salma nås på 0703-98 32 56 
eller Linnéa 0707-93 91 22. 

DALENS VÄNNER HÅLLER 
GÅRDSTENSDALEN REN

De går på Fritidsklubben Diamanten och 
är dessutom Dalens Vänner // s.2

VAD HÄNDER I  
GÅRDSTEN 

Målningsarbeten, garagerenovering  
och nya växthus // s.4

INTRESSET FÖR  
SEGLING ÖKAR

Systrarna Samia och Sundus är idag 
seglingsinstruktörer // s.5

Kakelsättare
Det råder stor brist på personer som kan 

arbeta med kakel- och plattsättning. Mot 

den bakgrunden startar en kortare yrkesut-

bildning för personer som vill jobba med att 

renovera kök och badrum.

Arbvux finansierar själva utbildningen 

som kommer att genomföras av Vägen ut! 

kooperativen. Fackföreningen Byggnads står 

bakom satsningen. Utbildningen blir helt 

individanpassad.

Gårdstensbostäder och Familjebostäder är 

stora beställare av badrumsrenoveringar. De 

två företagen kommer via upphandlingar se 

till att det finns praktikplatser hos de entrepre-

nörer som renoverar badrum. Förhoppningen 

är att utbildningen ska starta i år.

Gårdstensbostäder i 
samarbete med:

  

Serveringsutbildning inom  
restaurangbranschen
Restaurangbranschen ropar också efter folk. 

Under pandemin har många anställda lämnat 

branschen och en stor andel av dessa har inte 

kommit tillbaka.

Folkuniversitetet är huvudman för 

utbildningen i samverkan med Arbvux, 

Gårdstensbostäder, Familjebostäder och 

näringslivet. 

Utbildningen kommer att innehålla både 

teori och praktik. Gårdstensbostäder och 

Familjebostäder kommer hjälpas åt att ta 

fram personer som vill gå utbildningen. Ett 

informationsmöte för intresserade kommer 

att hållas under oktober.

Gårdstensbostäder i samarbete med:

   

Städutbildning
Denna utbildning riktar sig till personer som 

står långt från arbetsmarknaden och vill 

satsa på en utbildning med arbetsträning. 

Det finns också många personer som jobbar 

med städning men inte har någon utbildning 

på området.

Städutbildningen är ett samarbete mellan 

Gårdstensbostäder, Familjebostäder, Arbvux 

och Stadsmissionen. Arbetsträningen 

kommer att ske genom Stadsmissionen. 

Denna liksom övriga utbildningar är indivi-

danpassade. Det finns därmed möjlighet att 

ta hänsyn till deltagarnas språkkunskaper, 

tidigare kompetenser med mera.

Gårdstensbostäder i  
samarbete med:
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Träffa oss i Gårdstens Centrum 28/9
Nu ska du ha fått årets AktivBo-
undersökning och vi hoppas att du 
vill ta chansen att fylla i enkäten. I 
undersökning säger du vad du tycker om 
Gårdstensbostäder som hyresvärd och 
hur du trivs i ditt område.

Vi vill gärna träffa och prata mer med 
dig, så kom förbi Gårdstens Centrum den 
28 september. Då bjuder vi på trevliga 
aktiviteter och lite gott för både stora och 
små! 

Dag & Tid: Onsdag 28/9 kl. 16.30-19.00
Plats: Utanför Gårdsten centrum

Dalens Vänner håller  
Gårdstensdalen ren
De går på Fritidsklubben 
Diamanten och är dessutom 
Dalens Vänner. Två gånger i veckan 
går barnen ut och plockar skräp i 
Gårdstensdalen.

- Det handlar inte bara om att plocka 
skräp. Det gäller också attityden till 
nedskräpning och barnens miljötänkan-
de. Att de kan göra en insats för miljön, 
säger Wathik Shawki om bakgrunden till 
bildandet av Dalens Vänner.

Han är samordnare på Fritidsklubben 
där barnen engagerar sig för 
Gårdstensdalen. Det började så smått på 
prov i juni månad då barnen började städa 
i Dalen. Sedan mitten av augusti sker det 
regelbundet.

Två gånger i veckan går barnen 
tillsammans med två ledare ut och samlar 
skräp. Till att börja med var barnen lite 
skeptiska men numera undrar de när det 
blir skräpplockning nästa gång.

- Det har blivit lite tävlan om vem som 
plockar mest, säger Wathik Shawki.

Samarbete
Bildandet av Dalens Vänner är resultatet av 
ett samarbete mellan Gårdstensbostäder, 
Fritidsklubben Diamanten och Göteborgs 
Stad via Park- och naturförvaltningen 
samt Trafikkontoret.

Staden ställer upp med bland annat 
västar där det kommer att stå ”Dalens 

Vänner” på ryggen, lite fikapengar och 
annat.

- Vi vill få folk att sluta skräpa ner och 
då behöver vi hjälp från allmänheten. 
Både barn och vuxna, säger Stefan 
Risedahl som är planeringsledare Gata på 
Trafikkontoret.

Han välkomnar därför fler initiativ i 
samma anda som Dalens Vänner.

- Om någon i Gårdsten har idéer 
och vill städa på något ställe så är dom 
välkomna att höra av sig, säger Stefan 
Risedahl. 

Mycket skräp blir det när Dalens Vänner är 
ute och plockar.
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Sommaren i Gårdsten
Fester på hemmaplan
De som stannade hemma i Gårdsten på 
semestern fick möjlighet att gå på fest 
i sommar. Både på Muskotgatan och 
Kanelgatan ordnade Gårdstensbostäder 
fester för hyresgästerna där sommarjob-
barna ställde upp och hjälpte till.

Förutom grillning fanns det attraktio-
ner i form av hoppborg, popcornmaskin 
och sockervadd. Med tanke på att så 
många hyresgäster som kom, finns det 
mycket som talar för att det blir liknande 
gårdsfester nästa år.

Grilldag på Salviagatan
Den 11 augusti anordnade 
Gårdstensbostäder en grilldag på 
Salviagatan. Många hyresgäster fanns på 
plats och hade trevligt.

Salviagruppens medlemmar, som 
engagerar sig för sitt bostadsområde på 
olika sätt, deltog på grillfesten. De hjälpte 
bland annat till med att servera.

Sommar med Hopp & Spring 
Barn i åldrarna i åldrarna 6-9 år 
har fått hoppa, springa och leka i 
Gårdstensdalen under sommaren. Det är 
Gårdstensbostäders folkhälsovetare Jenny 
Perez Grannas som varit ledare. 

Barnen har bland annat lekt, tränat 
till musik, hoppat rep, plockat blåbär i 
skogen och målat med kritor. Jenny har 
också pratat hälsofrågor med några av 
föräldrarna som följde med barnen till 
Gårdstensdalen.

Promenaderna fortsätter
Under sommaren har Gårdstensbostäder 
anordnat promenader för den som ville 
ha frisk luft, motion och trevlig samvaro 
på köpet.

Gårdstensbostäders folkhälsovetare 
Jenny Perez Grannas har bland annat ta-
git med deltagarna till vackra Lärjedalens 
Kök och Trädgårdar. En annan lite tuffare 
promenad gick via skogen till Lövgärdet 
centrum. På vägen passerades bl a Keillers 
damm.

Promenaderna fortsätter på onsdagar 
under hösten. Alla är välkomna och 
samling sker vid Saffransgatan 100  
kl. 10.30.  
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Målningsarbeten och bättre 
belysning
Samtliga låghus på Peppargatan 
och Kanelgatan har fått nya belys-
ningsarmaturer i trappuppgång-
arna. Där finns nu närvarostyrd 
LED-belysning.

LED är mer energieffektivt eftersom 
lamporna förbrukar mindre energi än 
traditionella lampor. LED har också 
en längre livslängd än standard- och 

halogenbelysning samt är mer miljövän-
ligt än andra typer av ljus.

I låghusen på Peppargatan och 
Kanelgatan pågår också målningsarbeten. 
Det är väggarna i trappuppgångarna som 
får ny färgsättning.

Arbeten med fasadrenovering håller 
på att genomföras på Askgården och 
Almgården. 

De första växthusen byggs på Oxelgården
De två första växthusen är på gång 
i den storsatsning, tillsammans 
med hyresgästerna, som ska göra 
Gårdsten till en än mer grön och 
blomstrande stadsdel.

Det första växthuset håller på att byggas 
på Oxelgården 42 och ska vara klart i 
november. Ett par månader senare är det 
dags för invigning av växthus nummer två 
som ska byggas på Oxelgården 33.

Intresset för odling blir allt större bland 
hyresgästerna i Gårdsten. I september 
förra året tog Gårdstensbostäders styrelse 
beslut att bygga sju nya växthus fram till 
2025. Det finns fyra växthus i området 
sedan tidigare.

- Det nya växthuset på Oxelgården 42 
blir likadant som det på Lindgården med 
odlingsplatser och gemensamhetslokal, 
säger huschefen Jens Stenlund.

Lagom till nästa säsong blir det alltså 
möjligt för intresserade hyresgäster att 
bland annat odla tomater, paprikor, lök 

och andra grönsaker. Och gemensam-
hetslokalen kan bokas för barnkalas och 
mindre fester.

- Hyresgästerna kan också använda 
växthuset för vinterförvaring av växter, 
förklarar Jens Stenlund.

Det betyder att växter som boende 
haft på sina uteplatser och balkonger får 
chansen att överleva vintern genom att de 
kan flyttas till växthuset.

Visionen
De nya växthusen, som ska bli platser 
för odling och gemenskap, är en del 
av visionen som fått namnet Gårdsten 
2025:3. Gårdsten ska vara som en grön-
skande oas med blommande fruktträd, 
bikupor och prunkande odlingar i tusen 
pallkragar. 

Det finns redan odlingsplatser lite 
varstans i området. Bolaget upplåter idag 
cirka 500 odlingsplatser till de boende.

År 2025 är visionen att 25 procent av 
alla Gårdstensbor på något sätt kan vara 

engagerade i odling. Cirka 10 procent av 
områdets gröna ytor kan då vara tillgäng-
liga för odling, bikupor, blomsterängar 
och äppleträd. 

Garaget vid Kaneltorget  
klart efter reparation
Reparationerna i parkeringsga-
raget G3 vid Kaneltorget är nu 
slutförda. Det har bland annat 
handlat om lagning av balkar och 
andra betongskador.

Därefter har fasaderna tvättats och 
målningsarbeten utförts på tak, väggar 
och pelare. Pelarna har målats i grönt, rött 

och blått där varje våning har fått sin egen 
färg. Parkeringsrutorna har nu nya linjer 
och det som återstår är att utöka kamera-
övervakningen. 

Trapphusen målas i låghusen på  
Peppargatan och Kanelgatan.

Huschef Jens Stenlund på plats vid bygget av 
det första växthuset på Oxelgården 42.

Huschefen Jens Stenlund 
vid en av de gröna pelarna 

i parkeringsgaraget vid 
Kaneltorget. Varje våning har 

fått sin egen färg.
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De gick från nybörjare till  
seglingsinstruktörer
Två tjejer från Gårdsten som 
aldrig sett en segelbåt skulle 
lära sig segla. Vad hände? Jo, 
systrarna Samia och Sundus 
slog alla med häpnad och är idag 
seglingsinstruktörer.

- Jag var jättenervös, visste absolut 
ingenting och kom till en helt ny miljö, 
minns Sundus Mohamed när hon tänker 
på första dagen i seglarskolan hos GKSS i 
Långedrag.

Hon var då bara i 10-årsåldern och 
därför var det bra att även den ett år äldre 
systern Samia Mohamed anmälde sig till 
seglarskolan. Eller rättare sagt – det var en 
förutsättning. Flickornas mamma krävde 
nämligen att båda döttrarna skulle vara 
med. Annars blev det ingen seglarskola 
för någon.

Det visade sig snart att systrarna hade 
talang. Efter nybörjarkursen blev de allt 

duktigare och har vid flera tillfällen delta-
git vid GKSS seglarläger på Æolusön. De 
senaste två åren har Samia och Sundus 
varit instruktörer på seglarskolan. 

- Det är en fantastisk upplevelse att få 
lära ut till andra. Och Gårdstensbarnen 
lär sig snabbt. Dom vill verkligen lära sig 
att segla, säger Samia. 

Det är över 400 barn och ungdomar 
från Gårdsten som sedan starten fått upp-
leva segling och gemenskap hos GKSS

Själva har de definitivt fastnat för 
segling.

- Vi älskar att segla och vill absolut 
fortsätta Man får träffa så många nya 
och trevliga människor, förklarar båda 
systrarna.

Samia är nu 19 år och har arbete på 
Fritidsklubben Diamanten. Sundus är 18 
år och går sista året på gymnasiet.  

Sundus Mohamed, 18 år

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

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

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 (start 6/9)

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. 
Start 6 oktober. 

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

Samia Mohamed, 19 år.
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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

Gårdsten Vårdcentral finns på 
Muskotgatan 10 i Gårdsten Centrum.

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.

Elvis och Abba 
sjunger när seniorer 
ska gympa
Vad sägs om lite gympa och dans där 
Elvis, The Beach Boys och Abba står 
för musiken. Du är välkommen till 
Seniorlokalen på Muskotgatan 10.

Starten av den nya aktiviteten för 
seniorer sker den 6 oktober kl 13.00-
13.45 och därefter på torsdagar samma 
tid. Den har namnet 50-, 60- och 
70-tals dansinspirerad gympa. Det blir 
en tidsresa med musik och rörelser från 
den gamla goda tiden.

- Det är första gången vi har detta 
upplägg, säger Molly Hammar.

Hon arbetar som äldrekonsulent för 
Göteborgs Stad och kommer att vara 
ledare för aktiviteten i Seniorlokalen.

- Var och en får hänga med i den 
takt man kan. Alla ska kunna deltaga, 
förklarar Molly.

Tina Turner, The Beatles med flera 
lär också dyka upp. Molly Hammar hälsar seniorer välkomna till 

en ny aktivitet på Muskotgatan 10.

Hyr lokal för fest eller barnkalas
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 informationsträffar.  

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 ca 14 dagar innan nyttjan-
de av lokalen.

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

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. 

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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Hälsostugan sep-okt  

Dag Tid Aktivitet

Måndagar 10.00-12.00 Gym öppet  (Ej 31/10)

16.00-17.30 Gym öppet (Ej 31/10)

17.30-18.30 Puls & Styrka Gruppträning på Hälsostugan (Ej 31/10)

Tisdagar 11.00-12.00 Yoga-inspirerad träning i Seniorlokalen Muskotgatan 10

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 6/10)

Fredagar 10.00-12.00 Gym öppet (Ej 7/10)

11.00-12.00 Språkcafé öva svenska (Ej 7/10)

För mer information om programmet: Jenny Perez Grannas 070-749 64 62  
eller Linnéa Brynell 0707-93 91 22. Växel 031-332 60 00.
Hälsostugan ligger på Kaneltorget 1, under Idéums matsal.

Följ oss  
på Facebook och 

Instagram 
för uppdatering av  

aktiviteter och hälsotips 
@gardstensbostader 

Läxhjälpen 
Gårdstensbostäders läxhjälp startar 
måndag 5:e september och därefter 
tolv veckor framåt med uppehåll under 
höstlovet. Lämna anmälan i recep-
tionen på Gårdstensbostäders kontor 
Kastanjgården 3.  

Tider
Årskurs 1-3: Måndagar kl 16.30-18.00   
Årskurs 4-6: Onsdagar kl 16.30-18.00 
Var? Lilla Ideum på Kaneltorget. 
Frukt kommer serveras under 
Läxhjälpen.

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: 5-14 år kl. 17.00-ca 18.30
Plats: Gårdstensdalen

Från och med oktober
5 – 9 år kl. 17 – 18, 10 – 14 år kl. 18 – 19
Plats: Gårdstensskolans idrottshall

Avgift per termin: 100kr  
(betalas till GAIS vid första träningen)

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
Robert Dicksons stiftelse
Sandå
Swedbank
Stadium

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

Onsdag 5/10 kl. 15-16 
Butiksvandring i Gårdsten Centrum 
Vill du veta mer om hur du väljer hälsosam 
mat i butik? Vad ska du titta efter? Vi går 
igenom de butiker som har livsmedel. Du 
som deltar får rabatt på hälsosamma varor. 
Vi ses vid entrén till Gårdstens centrum.

Onsdag 12/10 kl. 16-17
Träffa Gårdstens ICA-handlare
Marcus som berättar 
mer om butiken. 
Du kan ställa frågor 
och önskemål om 
sortiment. Vi bjuder på 
fika. På Hälsostugan.

Onsdag 19/10
Besök från Folktandvården
En hälsopromotör finns på Hälsostugan 
för att prata om vad du själv kan göra för 
att ha friska tänder. Vi bjuder på frukt.
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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
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

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 
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


