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Gymnasieelever jobbade 
hos Gårdstensbostäder
Ungdomarna får chansen att 
jobba och tjäna lite pengar. 
Gårdstensbostäder får en rad olika 
uppgifter utförda.

DET VAR GÖTEBORGS STAD som på höstlovet 
anställde gymnasieelever under en 
vecka.

- Vi har tagit emot 18 elever och 
dessutom anställde vi 8 ledare, berättar 
projektledare på Gårdstenbostäder, 
Salma Nazzal.

Ledarna har själva varit feriearbetare 
tidigare eller haft andra extrajobb hos 

Gårdstensbostäder. De flesta är hög-
skolestuderande. Under höstlovet var de 
ledare för var sin grupp med gymnasie-
elever som utförde olika sysslor.

Till exempel rensa förråd, tömma 
grovsoprum, måla källare, dela ut 
kompostpåsar, tvätta lamparmaturer 
och träffa hyresgäster för att påminna 
om enkäten AktivBo. Ungdomarna gick 
också morgonrundor för att kolla så det 
var rent och snyggt i området.

Bra mottagande
Gårdstensbladet träffar Jashar Taha och 
Nikola Kljajic när de håller på att måla 
källardörrar. Båda tycker att de fått ett 
bra mottagande på Gårdstensbostäder 
och trivs med att få jobba en vecka.

- Det är jättebra och roligt att träffa 
nya personer och göra olika saker, 

förklarar killarna. 
Huschefen Zarif Ljubijankic 

berömmer ungdomarna.
- Vi har mycket stor nytta 

av dem och det är viktigt att 
bygga relationer mellan oss 
och ungdomar. Det handlar om 
potentiella hyresgäster, säger 
Zarif.  

Välkommen på 
trygghetsvandring
Var med och tyck till på trygg-
hetsvandringen runt i Gårdsten.

Välkommen!
Gårdstensbostäder AB i samarbete 
med Polisen, Räddningstjänsten 
Storgöteborg och Göteborgs stad. 

TÅRTKALAS I  
GÅRDSTEN CENTRUM. 

Gårdstens framgångsresa firades med 
tårtkalas i Centrum. // s.2

GÅRDSTENSBOSTÄDER FÅR 
NYTT KONTOR I CENTRUM.

Allt kommer i framtiden att vara  
samlat på ett ställe. // s.3

HUSKURAGE ÄR ATT  
VÅGA BRY DIG

Orange Day och Huskurage,  
för att våga bry dig // s.4

Till vänster: Ledaren Milot Haxhija,  
Abdiwahib Ahmed och Ahi Ismail sätter upp 

lampkupor efter rengöring.

Till höger: Jashar Taha och Nikola Kljajic målar 
källardörrar. Jashar går sista året på Bräcke-
gymnasiet och Nikola läser andra året inom 
hotell och turism på Yrkesgymnasiet.

Datum 
Onsdag den 24 november

Tider 
kl 17.00-17.30 

gemensam fika

kl 17.30-18.00 
information från bolaget + polis

kl 18.00-19.00 
vandring i tre grupper,  

fördelat på område

Mötesplats 
Utanför Seniorlokalen, 

Muskotgatan 10
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Tårtkalas i Gårdsten Centrum
Från särskilt utsatt område till 
riskområde. Från riskområde till 
utsatt område. Gårdstens fram-
gångsresa firades med tårtkalas i 
Centrum.

Gårdsten fortsätter alltså nedåt på po-
lisens lista och är nu ett ännu tryggare 
och trevligare område att leva och bo i. 
Detta firades med alla hyresgäster och 
på plats fanns även polisen som deltog i 
firandet.

Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto riktade ett särskilt 

tack till hyresgästerna, 
polisen och företagets 
medarbetare för deras 
engagemang.

- Tack vare er har vi fått 
ett tryggare Gårdsten. Det 
ska ni alla ha ett hjärtligt 
tack för, sade Michael 

Pirosanto och meddelade samtidigt att 
nästa år blir det mer firande för då fyller 
Gårdstensbostäder 25 år.

Framtiden-koncernens vd Terje 
Johansson var också mycket nöjd.

- Detta är fantastiskt roligt. Jag är 
mycket glad för det ni åstadkommit och 
kommer att åstadkomma, sade han.

Leila Aisatt Isung, Margaret Sommar 
och Pia Svensson tyckte att tårtan 
smakade jättegott. De kom direkt från 
gympan i seniorlokalen på Muskotgatan 
för att delta i firandet.

- Det är jättebra att Gårdsten hamnat 
bättre till på polisens lista, sade Pia 
Svensson. 

Margaret Sommar och Leila Aissat Isung gympade innan de smakade på 
tårtan.

Polisen fanns också på plats för att fira med 
hyresgästerna.

Jasminka Mujkic var en av många hyresgäster 
som kom till Centrum.

Gårdstensbostäders Gabor Fejes, Jens Stenlund, Christer Sjödin och 
koncernens vd Terje Johansson hade anledning att vara nöjda.

Begard Ali och Karin Burö serverade tårtbitar 
på löpande band.
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Nya Gårdstensskolan börjar byggas 2023
Nya Gårdstensskolan ska byggas 
”Mitt i byn” men det kommer att 
dröja ett tag. Först ska rivningen av 
den tidigare skolan slutföras.

Det finns ett beslut i grundskolenämn-
den som slår fast att det blir nybyggna-
tion av Gårdstensskolan på samma plats 
som den gamla. Något som gårdstens-
borna välkomnar.

Den nya skolan ska ha undervisning 
för cirka 650 elever till och med årskurs 
6, inklusive en grundsärskola med plats 
för cirka 20 elever. Skolan utrustas 
med ett eget tillagningskök och får en 
skolidrottshall med fullstor planyta 
(43x23 meter).

Nu börjar också en tidplan för pro-
jektet att ta form. Patrick Kristensson 
som är direktör för lokalförvaltningen 
meddelar att rivningen av den gamla 
skolan beräknas vara klar under januari 
2022.

Under 2022 kommer lokalförvalt-
ningen att projektera och genomföra 
upphandlingen för den nya skolan. 
Därefter kommer byggnationen att 
påbörjas under 2023.

Den nya idrottshallen blir integrerad 
med skolan. Den gamla idrottshallen 
rivs inte förrän skolan är klar.

- Det är viktigt att den gamla idrotts-
hallen finns kvar så länge. Hallen behövs 
för våra ungdomssatsningar, till exempel 

fotbollsträning med Gais. Och det är 
lika viktigt att den nya konstgräsplanen 
anläggs så snart som möjligt i Dalen, 
säger Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto. 

Spadarna i marken för Gårdstens-
bostäders kontor
Allt kommer att vara samlat på ett 
ställe när Gårdstensbostäder får 
nytt kontor i Gårdsten Centrum.

Första spadtaget togs den 20 oktober 
och styrelseordförande Mohamed Hama 
Ali konstaterade att detta är ytterligare 
en milstolpe i utvecklingen av samhälls-
bygget Gårdsten.

På plats fanns anställda, styrelse och 
byggare som dagen till ära serverades 
napoletanska pizzor och dricka från en 
food truck.

Mohamed Hama Ali betonade att 
de nya lokalerna kommer att vara 
mer än ett kontor. Det kommer bland 
annat att finnas utställningsytor och 
lokalerna kan bli en samlingsplats för 
Gårdstensbostäders hyresgäster.

Gårdstensbostäder har idag sitt 
huvudkontor på Kastanjgården och 

två mindre kontor 
på Muskotgatan. 
Uppförande av den 
nya kontorsbygg-
naden innebär att 
kontoren kan slås 
samman och de 
mindre kontoren 
kan frigöras till 
lägenheter.

Detta 
kommer att 
underlätta 
förvaltningen av 
bolagets fastighe-
ter och för hyresgäs-
terna blir det enklare 
vid kontakter med 
Gårdstensbostäder när  
allt är samlat på ett  
ställe.    

Det är inte mycket kvar av den gamla skolbyggnaden. Rivningen av Gårdstensskolan ska vara klar i 
januari 2022.

Första spadtaget till det nya kontoret togs av huschefen  
Omar Shawki, styrelseledamoten Terzah Kader och  

styrelseordförande Mohamed Hama Ali.
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Finns det hyresgäster som  
vill hjälpa Kjelle?
Kjelle Hedbom ställer upp med 
ideellt arbete och är Saffransgatans 
allt-i-allo. Kanske finns det fler 
som vill hjälpa till?

- Jag har hållit på med detta under ett 
år och trivs med det. Det känns bra att 
kunna avlasta huschefen Christer lite, 
säger Kjelle.

Så gott som varje dag är han igång, 
vardag som helgdag. Kjelle hjälper till att 
hålla området rent och snyggt, på gårdar 
och vid sopstationerna. Han hjälper 
hyresgäster med småsaker och om det är 
någon som parkerar fel är Kjelle där och 
informerar om vad som gäller.

- Ibland får jag uppmuntrande ord från 
hyresgäster som tycker att jag gör ett bra 
jobb, säger han.

Huschefen Christer Sjödin 
strör beröm över Kjelle.

- Flitig är ett milt uttryck 
när det gäller Kjelle. 
Han gör ett jättebra jobb 
och fungerar också som 
ett känselspröt för mig 
gentemot hyresgästerna. Jag 
får information och kan lämna 
information tillbaka, säger 
Christer.

Kanske finns det fler hyresgäster 
som också vill ställa upp ideellt för sitt 
bostadsområde. Ta i så fall kontakt med 
huschefen Christer som lotsar vidare till 
Kjelle.

Det kan vara början på en grupp med 
ungefär samma inriktning som finns på 
till exempel Salviagatan. Gruppen utför 

liknande sysslor som Kjelle samt gör 
vandringar i området på kvällar. 

Huschefen Christer Sjödin och hyresgästen 
Kjelle Hedbom har ett bra samarbete.

Under veckan 22-26/11 blir det orange flaggor på våra flaggstänger för att uppmärksamma 
Orange Day.

Huskurage är att våga bry dig 
– att visa omtanke kan rädda liv!
Orange Day och Huskurage, är 
två initiativ som vi på Gårdstens-
bostäder ställer oss bakom. Det 
handlar om att både du som granne 
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 
civilkurage för ökad trygghet och trivsel. 
Agera som om det brinner:

• Knacka på
• Hämta hjälp
• Ring 112

Den 25 november är det Orange Day – 
ett initiativ som ursprungligen tagits 
fram av FN för att uppmärksamma en 
värld fri från våld mot kvinnor och flick-
or. Färgen orange används för att det 
är en ljus och optimistisk färg. Kända 
byggnader i Göteborg kommer lysa 
orange och Gårdstensbostäder flaggar 
orange. Klä dig gärna i något orange för 
att uppmärksamma 25 november. Det 
gör vi. 
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Har du hemförsäkring?
Gårdstensbostäder märker att 
många inte har en giltig hem-
försäkring. Därför uppmanas du 
att kontrollera med ditt försäk-
ringsbolag, att du har en giltig 
hemförsäkring.

Detta kan hända om du inte har en  
hemförsäkring när olyckan är framme
Om du som hyresgäst inte har en giltig 
hemförsäkring vid till exempel en brand 
eller vattenskada, kan du bli betalnings-
skyldig för att återställa de skador som 
uppkommit vid olyckan i lägenheten. 
Visar det sig dessutom att du varit med 
och orsakat skadan kan du också bli 
betalningsskyldig för skadorna som 
uppstått utanför din lägenhet.

Så fungerar hemförsäkringen
En hemförsäkring består av följande 
delar:
• Egendomsskydd (lösöre) – kan ge dig 

ersättning för förlorade eller förstörda 
saker vid exempelvis stöld eller brand.

• Ansvarsskydd (skadeståndsskydd) – 
kan ersätta kostnader för skadestånd 
om försäkringstagaren bedöms 
skadeståndsskyldig.

• Rättsskydd (juridiskt ombud) – kan 
ersätta försäkringstagarens kost-
nader för ett juridiskt ombud vid en 
rättstvist.

• Överfallsskydd – kan ge ersätt-
ning om försäkringstagaren blir 
misshandlad.

• Reseskydd – gäller i 45 dagar, eller 
hos vissa bolag i 60 dagar, som bland 
annat ersätter kostnader for sjukvård 
och ett eventuellt ambulansflyg.

Så vet du om du har en hemförsäkring
Är du osäker på om du har en hemför-
säkring och vad som ingår, kontaktar 
du ditt försäkringsbolag. Har du ingen 
försäkring ber vi dig kontakta valfritt 
försäkringbolag för att ordna med en 
hemförsäkring. Jämför hemförsäkringar 
- Oberoende bedömning (konsumenter-
nas.se)

Har du redan en giltig hemförsäk-
ring? Bra! Om inte, teckna en hemför-
säkring innan olyckan är framme. 

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.  

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

Fredagar: 16.00-18.45 Spela biljard, pingis eller schack med Johan

Seniorlokalen, Muskotgatan 
10. För alla 55+
Nu har aktiviteterna startat igen i 
seniorlokalen i Gårdsten centrum. 

Alla seniorer i Gårdsten är väl-
komna att delta. 

TACK  
för att du deltog i 
årets kundundersök-
ning från AktivBo.

I nästa nummer redovisar vi mer 
angående svaren.  
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Värme och ventilation i din lägenhet
Hösten är här och utomhustempe-
raturen faller stadigt. Det betyder 
att värmesystemen i fastigheterna 
arbetar hårt för att hålla kylan ute.

En av de vanligaste frågorna från hyres-
gästerna berör värmen och ventilationen 
i lägenheterna. Att lägenheten känns 
kall eller att det drar från fönster och 
ventiler kan bero på olika saker.

Rumstemperaturen i din lägenhet ska 
vara ungefär 21 grader. Vi mäter alltid 
mitt i rummet. På några ställen kan det 
vara lite kallare på andra lite varmare. 
Om du inte får upp värmen i din lägenhet 
kontaktar du din huschef. Då kontroll-
mäts din lägenhet och eventuella andra 
åtgärder görs.

I princip alla lägenheter har individu-
ell mätning av både värme, el och varmt 
och kallt vatten. Detta betyder att det 
även sitter små mätare bakom dörren i 
vistelserummen (sovrum och vardags-
rum) för att dygnet runt hämta data vad 
gäller värmen i din lägenhet.

Kontrollera ventilationen 
För att värmen ska fungera är det 
viktigt att ventilationen fungerar som 
den ska. Täpp därför aldrig igen dessa. 
Ventilationen gör att gammal och 
fuktig luft från bad, tvätt och matlag-
ning byts ut mot frisk luft i lägenheten. 
Det måste finnas både till- och frånluft 
i lägenheterna så det inte uppstår 
undertryck.

Detta kan du själv göra för att påverka:
• Ställ inga tunga möbler tätt intill 

elementen/radiatorn – det blockerar 
värmen.

• Se till att inga tjocka gardiner hänger 
framför termostaten.

• Anmäl till huschefen om du upplever 
drag från fönster – nya tätningslistor 
kan behövas. 

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.

Du måste vara folkbokförd 
på lägenheten där du bor
Tänk på att vara folkbokförd på den 
adress där du bor. Annars finns risk att 
du gör dig skyldig till folkbokföringsbrott.

Är du osäker på hur folkbokföringen 
fungerar, kontakta Skatteverket.

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

Välkomna!

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 engelska, 

arabiska, persiska, ryska, urdu, 
turkiska, bulgariska, tyska, spanska 
och serbiska.

Kontakta Gårdsten Vårdcentral för vaccinering mot covid-19:
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Välkommen till öppna förskolan Gårdsten
Öppna förskolan är en mötesplats för 
familjer med barn som är 0-6 år. Det är 
gratis att besöka öppna förskolor och 

du behöver inte anmäla dig i förväg. 
Verksamheten är öppen inomhus i 
mindre grupper! 

Fotbollsträning med GAIS 
Fotbollsträningarna med GAIS tisdagar och  
torsdagar i gamla Idrottshallen.

Träningen är för barn i åldern 5-14 år. 
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  
Louise Staffas 0707-93 91 22 på Gårdstensbostäder

För mer information om aktiviteter, anmälan och tider se 

Webbsidan: www.goteborg.se/oppnaforskolangardsten. 
Facebooksida: Öppna förskolan Gårdsten

Välkommen till Hälsostugan
Hälsostugan hälsar alla välkomna att träna tillsammans igen. Träningen sker i 
Hälsostugan under Idéum på Kaneltorget. Vi tränar fram till 22/12 och sedan tar vi 
ett uppehåll över jul och nyår. Tillbaka vecka 2.

Då pandemin inte är över ber vi om följande:

• Stanna hemma vid symtom och sjukdom

• Byt om hemma.

• Tvätta händerna ofta / använd handsprit

• Tvätta av maskiner och annat efter dig

• Håll avstånd till andra, särskilt om du ej är vaccinerad

Maxantal i gymmet: 15, först till kvarn
Maxantal på pass: 15, anmälan

Jobbcoachning
Nu erbjuds jobbcoachning för dig 
som är arbetssökande och bor hos 
Gårdstensbostäder. 

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 Louise för att boka in ditt första 
jobb-coachningstillfället:  
louise.staffas@gardstensbostader.se

Dag Tid Aktivitet

Måndag 13:00-16:30* Gym öppet

Onsdag 16:00-17:30 Gym öppet

17:30-18:30 Puls & styrka (gruppträning, föranmälan)

Torsdag 16:00-19:00* Gym öppet

Fredag 10:00-12:00* Gym öppet

*Dörren till Hälsostugan låses 15 minuter innan stängning

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 

Sista  
träningen för året 

torsdag 9/12.

Startar igen tisdag 
18/1 2022
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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
Gabor 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
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 
Öppet hus håller stängt tills vidare p.g.a 
rådande omständigheter. 
Snickeriet öppet för tidsbokning. 
Kontakta Maria på telefon 0708-46 95 35 
måndag-fredag kl 14-17.  
Vänligen respektera tiden.

Hgf.v.gardsten@gmail.com
Facebook: Hyresgästföreningen västra 
Gårdsten.

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


