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Steve Andersson summerar

Fakta
Garnisonsfasti gheter

Bolaget bildat: 1997 
Total uthyrningbar yta: ca 75 000 kvm
Antal anställda: 5
Antal hyresgäster: ca 60 st
Byggnadernas originalår: 1922
Försvaret huserade här till och med 1997.

Ledaren
Vintern har med all kraft kommit till Garnisonen 
och med den ett rykande, färskt, nytt nummer av 
Garnizonen. I skrivande stund har vi -10 grader 
och en halvmeter kritvit snö utomhus. För några 
dagar sedan fi ck vi också uppleva en nyhet för i 
år - i och med att vi tände våra, julstämningsför-
höjande julljus tillsammans med Linköpings Lucia. 
Hon fortsatte sedan sjunga hela vägen till Garni-
sonsmässen där vi fi ck avnjuta vår mer traditio-
nella julgröt och mingla tillsammans som vi gjort 
de senaste 12 åren.

Året som gått har fl utit på i jämn takt med, som 
vanligt, 3-4 nya etableringar, ombyggnader och 
hyresgästanpassningar hos våra befi ntliga hy-
resgäster där vi anpassar lokalerna till verksam-
heternas nya, förändrade krav. Tillsammans med 
planerade och löpande underhållsåtgärder bl a 
fönster, tak, fasader och yttre belysning investerar 
vi i år för ca 15 mkr. Att investeringsnivån är så, i 
förhållande till tidigare år, låg förklaras till största 
delen av att vi inte har så mycket mer, befi ntliga 
lokaler att hyra ut. Med en i princip obefi ntlig 
avfl yttningsström och ett stort intresse för nyetab-
leringar blir då våra lokalbehov stora.
För att råda bot på detta arbetar vi för närva-
rande intensivt på att starta upp den återstående 
byggrätten på g:a I4´s kasernområde (tomten 
mellan mässen och domstolarna) för att möjlig-
göra för nya etableringar och expansion till våra 
hyresgäster. Byggrätten som är totalt ca 10-12 
000 kvm kommer troligtvis att byggas i etapper 
och utformas med en fl exibilitet i lokalstorlek och 
användningsområde. Naturliga och robusta bygg-
nadsmaterial är en självklarhet tillsammans med 
modern, energieffektiv teknik. Arkitekturen och 
gestaltningen ska också gå att känna igen från 
den omgivande bebyggelsen. 
Vi återkommer med mer information när vi kommit 
lite längre …..

I år har vi också inlett ett långsiktigt och hållbart 
miljöarbete med Energiåret 2012, där vi bl a ser 
över våra drifttekniska lösningar via, nya program-
meringsbara styr och övervakningssystem. Våra 
ambitioner är att fullskaligt i en byggnad ersätta 
den befi ntliga styr och övervakningen med ett nytt 
system. Låta detta gå i drift och bevaka/utvärdera 

för ett möjligt, nytt och mer omfattande utbyte. 
Alla kan vi ”dra vårt strå till stacken”, några tips i 
detta nummer av Garnizonen från Kenneth och 
Johan.

Avslutningsvis vill jag som vanligt, tillsammans 
med mina medarbetare Therese, Johan, Kenneth 
och Johan Elwing (som började i januari och på 
ett förtjänstfullt sätt ersatt Jimmy), tacka för ett 
gott samarbete det (snart) gångna året och tillön-
ska ett nytt, gott och lyckosamt 2013.

Trevlig läsning
Steve Andersson

Adress Brigadgatan 26
Postadress 587 58 Linköping
Telefon 013-35 99 60
Fax 013-12 94 90
info@garnisonsfastigheter.se
www.garnisonsfastigheter.se

Ansvarig utgivare: Steve Andersson,
Layout: Therese Franzén
Foto: Lars Hejdenberg, Hejdlösa bilder
(om inget annat anges)
Tryck: Jenå Reklam AB
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Ledaren

För snart ett år sedan klev jag in på Garnisons-
fastigheters kontor och in i rollen som förvaltare. 
Ett år går fort, särskilt när man har roligt och det 
har det verkligen varit. Att få arbeta med profes-
sionella och positiva hyresgäster med hus som är 

välskötta och som har 
massor av spännande 
teknik är ju drömmen 
för en förvaltare. För 
många här på områ-
det är jag fortfarande 
ett nytt ansikte och 
tanken med den här 
artikeln var att vi 
skulle ändra på det. 
Jag tillhör den kate-
gori människor som 
fungerar som hund-
valpar, det vill säga 
tycker att det mesta 
som fi nns är kul. Det 
gör att min lediga tid 
oftast är allt annat än 
ledig. 

Om jag vill koppla 
av några timmar så 
går jag ofta ut i min 
snickarverkstad och 
bygger saker. Det 
brukar bli allt ifrån nya 
fönsterbågar till huset, 
till traditionella stall-
lyktor och träslevar. 
Min omgivning brukar 
med jämna mellan-
rum få del av det som 
jag för tillfället snöat 
in på eftersom jag 

sällan nöjer mig med att göra en sak av varje. Det 
brukar bli små serieproduktioner och just nu är det 
traditionella stallyktor som ska kläs in med urin-
blåsor från grisar. Det visade sig dock vara svårt 
att få något slakteri att sälja bara fyra urinblåsor, 
så just nu ligger åttio stycken i frysboxen hemma 

Johan Elwing
Nyaste medarbetaren på Garnisonsfasti gheter

till glädje för alla andra i familjen. Så någon gång 
i juldagarna kommer de första tjugo lyktorna att 
stå färdiga och den svarta sopsäcken i frysboxen 
har då sjunkit ihop något och att risken för att ”fel 
fl äskkotletter” tinas upp till kvällsmaten minskar, 
något som familjen nog kommer att uppskatta. 

Fysiska aktiviteter är en stor del av min lediga tid. 
Dels är jag en passionerad kajakpaddlare som 
gärna drar iväg ensam ut i skärgården några da-
gar i taget. Men träning i sig tycker jag är kul och 
jag stormtrivs med att svettas i ett terrängspår på 
Omberg.  

Just nu har jag snöat in på kombinationen löpning 
och simning och i somras ställde jag upp i Amfi -
biemannen som går i Stockholms skärgård. Det 
går ut på att man tar sig fram i skärgården längs 
en snitslad bana simmande eller springande. Två 
mil löpning och fem kilometer simning uppdelat i 
lagom långa sträckor även för någon som liksom 
jag, går mot femtio. Problemet är väl annars att 
inse att kroppen är femtio trots att hjärnan tror att 
kroppen fortfarande är tjugofem. Men jag brukar i 
det fallet inte lyssna på kroppen utan på hjärnan, 
vilket får till följd att hjärnan ibland blir förvånad 
över hur långsamt tjugofemåringen rör sig. Mina 
halvvuxna barn har vid det här laget lärt sig att ha 
överseende med sin far och komma med upp-
muntrande kommentarer till mig. Min hjärna väljer 
i vart fall att registrera deras kommentarer som 
uppmuntrande, jag har någon sorts sarkasmfi lter  
inkopplat som fungerar till min fördel i det fallet.
Till detta kan läggas ett ganska stort miljöintresse 
som vuxit fram i vuxen ålder utifrån vetskapen om 
att vi bara ha ett jordklot och att vi blir fl er och fl er 
som ska dela på det. Vårt ansvar för miljön och 
för varandra växer i samma takt som mänsklighe-
ten ökar i antal och det går ju ganska fort just nu. 
Delar av det intresset kommer att spegla av sig 
i Garnisonsfastigheters miljöarbete under kom-
mande år, ett år som jag verkligen ser fram emot 
och då vi har möjlighet att lära känna varandra 
ännu bättre. 



Nya hyresgäster

Åter försvarshemligheter 
på Garnisonen

Text: Annelie Sylvan

Bild: Conny Ljungqvist och Andreas Karström, Link 22
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En före kasernbyggnad, med polis och 
domstol som grannar, måste vara den 
perfekta lokalen för ett företag som jobbar 
med militär säkerhet. 
-Jo, den passar oss jättebra, småskrattar 
Conny Ljungqvist och Andreas Karström, 
som nyligen flyttat in på Brigadgatan 1 med 
sitt företag link22.

Verksamheten kräver extra tjocka väggar, special-
lås för dörrar och fönster samt en del andra speci-
alarrangemang. Link22 är ett kunskapsföretag som 
utvecklar mjukvarukomponenter för att skydda 
försvarshemligheter. Det etablerades av Andreas 
och Conny 2006, båda civilingenjörer, utbildade på 
Linköpings universitet.
-Vi jobbade tidigare på Sectra i Linköping. Med 
tiden vaknade nyfikenheten och lusten att driva ett 
eget företag. Vi såg en efterfrågan på de IT-tjäns-
ter kring säkerhet som vi kunde utveckla och hade 
egna idéer som vi ville förverkliga, säger Conny.
-Vi hade bra jobb men som anställd på ett större 
företag är man en liten kugge i maskineriet. En-
treprenörskapet lockade, liksom utmaningen att få 
företaget att växa, säger Andreas.

En del av försvaret
Det som link22 framför allt tar fram är olika lös-
ningar för autentisering, det vill säga olika sätt att 
bevisa vem man är digitalt. Kunder är den svenska 
försvarsmakten och de industrier som levererar till 
försvaret, exempelvis SAAB.
-Våra kunder har mycket höga krav på sekretess 
och säkerhet, via lagar, vilket då indirekt även styr 
vår verksamhet. Det vi levererar ska skydda rikets 
säkerhet. Därmed är även vi en del av den svens-
ka försvarsmakten, förklarar Andreas.
Det låter som ett ganska smalt affärssegment?
-Det finns bara en handfull företag i vår storlek på 
det här området, säger Conny.

Smal marknad
Link22 har vuxit stadigt sedan starten och tog förra 
året ett extra stort kliv framåt, från sex miljoner 
kronor i omsättning till åtta miljoner i år. Vad är 
förklaringen till att det gått så bra?
-Att vi hade så mycket erfarenhet med oss in i 
företaget vid starten, är en del av förklaringen.  Det 
skulle inte gå att börja från noll idag och försöka 
slå sig in på den här smala marknaden, säger 
Andreas.
-En annan förklaring är att vi valt att växa lång-
samt. Vi prioriterar kvalitet framför innovationer och 

snabb tillväxt. Vi vill inte äventyra vårt förtroende-
kapital, säger Conny.
I en framtid kan kompanjonerna tänka sig att 
vidga sin marknad till fler myndigheter, som styrs 
av höga säkerhetskrav. De siktar också på att ta 
steget från att leverera komponenter till att ta fram 
hela IT-system, med support och underhåll.

Kanske samarbete
I link22:s lokaler hittar man ytterligare ett företag, 
Eurotempest, som drivs av Stefan Kallberg och två 
kollegor. Även detta företag arbetar med IT inom 
försvarsindustrin. Eurotempest tar fram datorer 
som inte strålar, vilket gör att de inte kan pejlas av 
utifrån.
-Det är inte omöjligt att vi i framtiden kan hitta ge-
mensamma affärer, säger Conny.
Link22 har idag nio anställda. En medarbetare 
finns i eget kontor i Östersund.
-Vi vill fortsätta att växa ganska långsamt och hålla 
kvar entreprenörsglädjen och vår spetskompetens. 
Gränsen går väl någonstans vid 15 – 20 anställda, 
säger Andreas.
Varifrån kommer ert företagsnamn – link22?
-Link kan stå både för Linköping och länk, 22 är 
kanske lite nördigt men det är namnet på en säker-
hetsport på datorn, förklarar Conny.
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-Jag vill hjälpa människor att må bra. När 
man mår bra och känner sig i balans, får 
man en mera positiv syn på livet och det 
ger ringar på vattnet, säger Eva Larsson.
Efter ett yrkesliv som dietist och senare 
IT-konsult har hon gjort verklighet av en 
dröm. I november öppnade hon sin egen 
yogastudio och kostrådgivning.

Studion ligger i samma hus som Livgrenadjärmäs-
sen. Vinterns första blötsnö sveper över Garni-
sonen. I Evas lokaler känns busvädret avlägset. 
Belysningen är dämpad. Värmeljusen blinkar 
välkomnande i entrén. Det är högt i tak och rum-
men är luftiga.
-Min tanke är att människor ska känna välbehag 
redan när de kliver in genom dörren. Här kan man 
inte bara delta i yogaklasser utan också ta en kopp 
yogite, varva ner och lyssna på skön musik, förkla-
rar Eva.

Fysisk yoga
Det har gått en månad sedan hon öppnade dörren 
till sitt eget företag, Studio Yogaenergi. 
-Garnisonen är ett spännande område med myck-
et människor i rörelse och många arbetsplatser. 
Eva har för närvarande yogaklasser på lunchtid ett 
par gånger i veckan, och kvällspass tre gånger i 
veckan. Hon praktiserar en dynamisk yoga kallad 
viryayoga. 
-Yoga är en filosofi och har inget med religion att 
göra. Virya är en fysisk yoga, utvecklad ur indisk 
tradition, kombinerad med kunskap från väst. Det 
är en form av yoga som påminner om träning, 
säger hon.

Ger muskler
Träning är ett intresse för Eva, som i många år 
varit ledare inom Friskis & Svettis. Yogan kom in 
i hennes liv för tio år sedan och hjälpte henne att 
kurera sina egna ryggsmärtor.
-Yoga är en metod att hitta balans, att fokusera på 
en sak. Med dynamisk yoga tar man hjälp av krop-
pen för att varva ner. Det gör att yogan samtidigt 
blir en effektiv träning som ger muskler, till ex-
empel i axlar och rygg. Det tror man kanske inte, 
eftersom yoga sker lugnt och stillsamt på en liten 
matta. Yoga ökar också den egna kroppskännedo-
men och ger bra kroppshållning, säger Eva.
Hon upplever att människors behov av att stanna 
upp och stänga av vardagsbrus och nätuppkopp-
lingar då och då, är större än någonsin. Yoga kan 
vara en ventil i en stressig vardag, och ett sätt att 
tanka energi, menar hon.
-Jag vet också människor som fått bukt med 
sina sömnproblem tack vare yoga.

Yoga – kost - IT
Eva har ytterligare två yrkeskunskaper som 
hon tar med sig in i företaget. Som ung utbil-
dade hon sig till legitimerad dietist, vilket hon 
också jobbade som i tio år. Därefter tog hon 
en fil kand i systemvetenskap vid Linköpings 
universitet och har under fem år jobbat som 
IT-konsult på ett par större företag.
-Tanken på ett eget företag har legat och 
grott i många år och vaknade redan då jag 
jobbade som dietist. Men det var med yogan 
som bitarna föll på plats och jag vågade ta 
steget. Nu kan jag kombinera mina områ-
den. Personlig kostrådgivning är en av mina 
tjänster i företaget. Tack vare mina IT-kun-

skaper kan jag också bygga upp och adminis-
trera min verksamhet på nätet, säger hon.

Måste inte vara vig
Skymningen faller och vi tassar runt i de stånds-
mässiga rummen, som Eva inrett stilrent och 
enkelt. I den rymliga yogasalen ligger några mattor 

Text: Annelie Sylvan

Eva 
Larsson

Gör: Driver nyöppnade Studio Yogaenergi, där 

hon erbjuder yoga och personlig kostrådgivning.

Yrken: Legitimerad dietist, systemvetare och yo-

gainstruktör, med internationellt certifikat utbildad 

vid Nordiska Yogainstitutet i Stockholm.

Familj: Maken Magnus, barnen Ossian 14 år och 

Linn 17 år.

Hur firas julen? ”Lagom mycket. Förra året pro-

vade vi att åka till fjällen och tog inte ens fram 

julpyntet. Det gillade inte barnen. Så i år ska vi 

skapa lite mer julstämning. Ett måste till jul är 

Janssons frestelse och min mammas julkola.”

Matfilosofi: ”Vi äter vanlig husmanskost. Inga 

konstigheter. Inga förbud. Jag använder grädde 

i maten ibland och vi äter både kött och fisk. 

Mycket frukt och grönsaker. Det viktiga är att ha 

ett helhetstänk och att äta rätt mängd.” 

Webb: www.yogaenergi.se

kvar på golvet efter dagens lunchpass. Den nysli-
pade fiskbensparketten knarrar lite försynt under 
våra fötter. Eva häller upp kryddoftande yogite ute 
i köket, som också är en mötesplats för den som 
vill.
Vad behöver man för att komma igång med yoga?
-Bekväma kläder. Allt annat finns här. Grupperna 
består av både män och kvinnor, i alla åldrar. Man 
måste inte vara vältränad och vig. Vi använder oss 
av yogablock och bälten där kroppen inte räcker 
till. Jag hjälper alla att hitta en nivå som passar 
dem. Har man väl börjat med yoga, blir upplevel-
sen bara bättre och bättre med tiden, lovar hon.
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Ny hyresgäst

Yogan gjorde gott för Eva 
- Nu vill hon hjälpa andra att må bra

Text: Annelie Sylvan
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God Jul
&

Gott Nytt år
önskar 

Steve, Johan E,

Kenneth, Johan D.

& Therese
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Som de föregående 11 åren anordnade 
vi Luciakväll på Mässen men samtidigt 
satsade vi på en ny tradition att även 
välkomna Linköpings Lucia till vår egna 
trapp då vi tände upp årets julbelysning. 

Butikerna tillsammans med några av traktens 
hantverkare var med och gjorde denna eftermid-
dag till något alldeles speciellt. Snö, eldkorgar, 
granris och halmbalar tillsammans med det 
vackra luciatåget kunde inte annat än bli succé. 
Vi hoppas att många av er fi ck gott om julstäm-
ning denna eftermiddag. Ta gärna en promenad 
och stanna till vid informationstavlan. Därifrån ser 
man vår julbelysning allra bäst. 

Dubbelt
luciafi rande

God Jul
&

Gott Nytt år
önskar 

Steve, Johan E,

Kenneth, Johan D.

& Therese



• Släck ljuset när du lämnnar 
ett rum.

• Var noga med att 
fönstervreden är ordentligt 
stängda.

• Använd lågenergilampor.

• Sortering av företagets sopor.

• Om ditt kontor har 
funktionen rumsreglering 
av rumstemperaturen bör 
du ha följande i åtanke: vid 
längre frånvaro ställ inte ned 
rumsregleringen på blått sken.

9

Energisparti psJohan 
& Kenneth

s

Som hyresgäst har även du ett m
iljöansvar! 

Tillsammans kan vi påverka miljön och med enkla medel kan

även ni som företag hjälpa till a
tt m

inska energiförbrukningen. 

Kontakta oss gärna om du har frå
gor:

013-35 99 60 eller info@garnisonsfastigheter.se

• Öppna ej fönstren för bästa 
komfort.

• Släck belysningen när arbe-
tetsdagen är slut.

• Stäng av utrustning/maskiner 
på nätter och helger.

• Placera inte möbler framför 
eller ovanför element.

• Köp energieffektiva appara-
ter/maskiner.

• Diska inte under rinnande 
vatten.
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Under året som gått har vi fört en hel del diskus-
sioner med Tekniska Verken om att få ner abon-
nemangskostnaderna för fjärrvärmen. En stor och 
tung del i vår kostnadsmassa är uppvärmningen 
på vintern och kylningen på sommaren. Tekniska 
verken tillämpar en prismodell som delar in priset 
i tre olika delar, energikostnad, flödeskostnad och 
abonnemangskostnad eller effektpris som de kallar 
det. Energikostnaden innehåller precis som den 
heter, kostnaden för den energi som vi har förbru-
kat. Det som i sin tur påverkar energikostnaden för 
Tekniska Verken är råvarupriser på till exempel flis, 
sopor, olja som utgör basen för det bränsle som 
man använder sig av i värmepannorna. 

Förhandling med Tekniska Verken

Abonnemang kostar pengar

Text: Johan Elwing

Flödeskostnaden beror av hur många kubikmeter 
fjärrvärme som strömmat förbi våra hus och har 
ingenting att göra med hur mycket värme som vi 
använt. Ju sämre våra styrsystem och värmeväxla-
re fungerar, desto högre flödeskostnader får vi. Så 
för oss lönar det sig att serva våra system kontinu-
erligt och att mäta verkningsgraden på våra vär-
meväxlare för att hålla den så hög som möjligt. När 
det slutligen gäller kostnaden för abonnemanget, 
eller effektpriset så beräknas det utifrån vilken upp-
skattad effekt som huset förbrukar vid minus 17,6 
grader Celsius. Den effekten blir den så kallade 
dimensionerande effekten alltså den maxeffekt 
som Tekniska Verken måste dimensionera fjärrvär-
menätet för. 

Förhandling 
När vi förhandlar med Tekniska verken blir även 
effektpriset en viktig fråga för oss eftersom vi har 
tunga husstommar i sten, alltså så kallade tröga 
huskroppar. En trög huskropp står emot kyla och 
värme mycket bättre än andra vilket gör att våra 
hus klarar av ett par dagar, kanske till och med 
en vecka av extrem kyla innan det börjar påverka 
inomhusklimatet. Alltså blir den så kallade dimen-
sionerande temperaturen på minus 17,6 grader 
inte helt tillämpbar på våra hus vilket vi fört fram i 
våra förhandlingar. 
Förhandlingarna med Tekniska Verken är en stän-
digt pågående process och vi hoppas under kom-
mande år kunna landa in en ny överenskommelse 
som ska gagna både oss och våra hyresgäster. Text: Johan Elwing



Kvalitet
Regementsfastigheters företagskultur bygger på 4 hörnstenar:

Kvalitet
Miljö
Energi
Etik och Moral

För varje hörnsten finns en policy som är fastställd av ledningen.
Kvalitetsbegreppet är den sammanhållande kraften bakom allt arbete inom Regementsfas-
tigheter och grunden för vår företagskultur.

För oss betyder ordet kvalitet att motsvara eller överträffa våra kunders förväntningar.
Vi skall leverera rätt produkt och service enligt de högt ställda kraven från bolagets kunder 
samt att vara det bästa alternativet för nya, offentliga kundförfrågningar. 
Vi försöker att överträffa förväntningarna genom att arbeta nära våra kunder, hålla en kon-
tinuerlig dialog och vara lyhörda för förändringar som kan leda till förbättringar.

REGEMENTSFASTIGHETERS KVALITETSPOLICY 

•	 Regementsfastigheter och våra medarbetare skall ha ett medvetet och engagerat 
kvalitetsarbete som skall verka för ständiga förbättringar samt ge mycket goda 
referenser	från	våra	kunder	till	nya	och	befintliga	kunder.

•	 Alla aktiviteter och projekt som vi medverkar i skall vara en god referens för 
kommande	aktiviteter,	projekt	och	affärer.

•	 Regementsfastigheter skall med långsiktighet i byggande och genomförande av 
projekt	arbeta	för	en	kostnadseffektiv	förvaltning.

•	 Regementsfastigheter ska med närhet till sina kunder och med korta beslutsvä-
gar	inom	bolaget	skapa	förutsättningar	för	garanterat	nöjda	kunder.

Linköping/Östersund 2008

I Regementsfastigheter ingår 
I4/A1 Garnisonsfastigheter AB & A4 Campus AB

Läs vår kvalitetspolicy 
här bredvid


