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Johan Elwing är Garni-
sonsfastigheters nya plats-
chef efter Steve Anders-
son. Johan var tidigare 
förvaltningsansvarig.

Det har skett en del förändringar på förvalt-
ningskontoret. Berätta!
– Ja, sedan Steve Andersson och Sandra Kent-
emo har gått vidare till nya utmaningar och 
Kenneth Walfridsson blivit pensionär, är vi 
totalt fyra på kontoret. Rebecka Palm är nyan-
ställd, efter Sandra, för att jobba med ekonomi 
och administration men även en del annat. 
Organisatoriskt kommer vi att sänka staketen 
mellan tjänsterna, så att vi alla blir mer flexibla 
och insatta i kollegornas uppgifter. Det kom-
mer att stärka organisationen.  I dagarna ska vi 
även anställa en klassisk fastighetsskötare för att 
avlasta våra husansvariga.

Kommer hyresgästerna att märka något av 
ert nya arbetssätt?
– När vi alla är mer insatta i varandras ansvars-
områden kan vi bli bättre på att kommunicera 
och snabbare ge svar på frågor. Vi kan ge bättre 
service, helt enkelt!

Ambitioner för framtiden?
– Vår nya ägare sedan förra året, Intea, har 
långsiktighet som ledord och ett intresse av att 
utveckla samhällsfastigheter. De är närvarande 
genom dagliga kontakter med oss, vilket är 
mycket positivt.

Vi kommer att fortsätta vässa oss för att vara 
en intressant hyresvärd. Vi har byggt en del, nu 
ska vi förvalta och förädla det vi har. Målet 
är alltid att vara lyhörd för önskemål och bli 
bättre. Ett kvitto på att vi lyckas är att befint-
liga hyresgäster väljer att stanna på området 
när de växer och behöver större ytor.

Johan Elwing, ny platschef

”Vi vässar 
oss för  
framtiden”
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johan elwing, platschef

PERSONLIGT JOHAN ELWING
Som person: ”Nyfiken, kreativ. 
Gillar att tänka och att göra 
saker. Har kontrollbehov. Gör 
ofta listor.”
Familj: Sambo med Åse. ”Vi 
blir många när alla samlas. Hon 
har fyra barn i ålder 27 – 15 år 
och jag har tre barn i ålder 27 
till 23 år.”
Bor: Villa i Lindö, Norrköping 
sedan ett halvår. Bodde tidigare 

16 år i Ödeshög.
Fritid: Aktiv! Paddlar kajak, åker 
skidor och går på tur i fjällen, 
lufsar i skogen, tränar, kör swim-
run – har alltid idrottat. Snickrar, 
både möbler och timmerhus. 
”Får en idé och vill testa hur den 
blir. Gillar problemlösning. Ibland 
går jag bara ut i verkstaden och 
pratar med verktygen.”
Läser: Vårt matematiska univer-
sum, av Max Tegmark. 

Lyssnar på: ”Det mesta. Jazz, 
klassiskt, pop, visor… men 
okej techno och dansband är 
svårsmält.”
Matglädje: ”Vi är en matglad 
familj. Jag har bröder som är 
kockar och jag trivs också i 
köket. Jag lagar mat utan recept 
utifrån vad som finns hemma 
och vem jag ska bjuda.”
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RMV  stark 
länk   i rätts- 
 kedjan >>
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2006 flyttade de delar av RMV som fanns i 
Linköping, från Universitetssjukhuset till en 
ny och specialanpassad fastighet på Garniso-
nen, och kunde då samla all verksamhet på ett 
ställe.

Här arbetar till exempel rättsläkare, bio-
medicinska analytiker och kemister med att 
obducera, bearbeta och analysera prover av 
urin, blod, kroppsvävnad och hår. 

 ÅLDERSBEDÖMNINGAR NY UPPGIFT

Myndigheten kopplas in i samband med 
brottsutredningar på uppdrag av polis och 
åklagare. Varje år genomför RMV cirka 5 500 
rättsmedicinska obduktioner i landet. 

– Obduktioner görs vid ”oklara” dödsfall 
och vid misstanke om brott men också vid 
självmord och olyckshändelser för att få fram 

dödsorsaken, berättar Madeleine Lindgren 
HR-partner och biomedicinsk analytiker i 
grunden.

En hel del undersökningar görs också på 
levande människor, både offer och förövare, 
för att se om exempelvis vittnesmål kan 
stämma med faktiska skador.

En ny uppgift som tillkommit för de rätts-
medicinska enheterna under våren är att 
utföra medicinska åldersbedömningar. Det 
kan vara på uppdrag av Migrationsverket vid 
asylprocesser eller på uppdrag av polisen i 

brottsmål.

 NARKOTIKABROTT VANLIGT

I Linköping finns myndighetens enda rättske-
miska laboratorium, vilket innebär att enhe-
ten tar emot prover från hela landet. En stor 

del av de rättskemiska analyserna rör ärenden 
kopplade till ringa narkotikabrott (eget bruk) 
och rattfylleri. 

– Vi arbetar med kvalitetssäkrade metoder 
och kan spåra ett stort antal ämnen i ett prov. 
Förutom narkotika och alkohol också läke-
medel och dopingpreparat. Forskningen inom 
verket är betydande. Det är ett kvalificerat 
utvecklingsarbete att få fram metoder att spåra 
de nya syntetiska droger som hela tiden dyker 
upp på nätet och i samhället, säger Agneta 
Nåbo, samordnare av arbetsmiljö, miljö och 
säkerhet. 

 UTREDER FADERSKAP

På verkets rättsgenetiska laboratorium görs 
DNA-analyser för att få fram identitet på 
avlidna eller bekräfta faderskap och släktband. 

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

– Vi ger svar på de frågor som beställaren har. Rättsmedicinalverket är en opartisk expertmyndighet och vi lägger 
inga värderingar i de resultat vi levererar, framhåller Agneta Nåbo.

RMV

Hur mycket narkotika 
hade föraren i blodet? 
När inträffade döden? 
Och vem är far till bar-
net?

Det kan låta som upp-
takten till en thriller. 
Men de här frågorna 
besvaras varje dag på 
Rättsmedicinalverket i 
Linköping.
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– Vid släktutredningar kan även privat-
personer vara uppdragsgivare. Men vid 
sådana förfrågningar måste det finnas ett 
samtycke mellan de inblandade. Man kan 
inte skicka in ett hårstrå som stulits i smyg 
för analys hos oss, säger Madeleine.

 MORD OCH KATASTROFER…

Medarbetarna hanterar sådant som de 
flesta av oss aldrig kommer i kontakt med 
i vår vardag. Mordutredningar, narkotika-
brott, katastrofer…

– De människoöden som strömmar 
genom vår myndighet är inte ett repre-
sentativt tvärsnitt av samhället. När det 
gäller narkotikamissbruk till exempel är 
det ”samhällets olycksbarn” vi möter, 
säger Agneta.

– Vårt jobb är viktigt och gör skillnad. 
Vi känner oss stolta över att vara en del i 
rättskedjan i ett rättssamhälle som vi tror 
på, säger Madeleine. 

  

På RMV arbetar man med att bearbeta och analysera prover av urin, blod, kroppsvävnad och hår.

RÄTTSMEDICINALVERKET, LINKÖPING

Adress: Artillerigatan 12

Verksamhet: Expertmyndighet inom det svenska rättsvä-
sendet. Utför rättsmedicinska obduktioner, gör DNA-analy-
ser vid faderskaps- och släktutredningar samt analyser av 
prover för att hitta spår av alkohol, narkotika, dopingmedel 
eller läkemedel. Medicinska åldersbedömningar i brottsmål 
och vid asylärenden. RMV finns på nio platser i landet. I 
Linköping finns tre av myndighetens fyra områden: rätts-
genetik, rättskemi och rättsmedicin. (Rättsmedicin finns på 
ytterligare fem platser. Rättspsykiatri finns i Stockholm och 
Göteborg.)

Antal anställda: 150 personer arbetar på RMV i Linköping. 
470 i RMV totalt.

FAKTA
En femtedel av all vävnad för transplanta-tion förmedlas av Rättsmedicinalverket. Till exempel donerad hud och hjärtklaf-far.

Vid större katastrofer aktiveras ett team inom RMV, med uppgift att identifiera omkomna, tillsammans med polisens tekniska specialister samt tand- och sjukvård. Sådana grupper bildades exempelvis i samband med Estoniakata-strofen, tsunamin i Thailand och senast vid terrorattacken i Stockholm i år.
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Linköping växer. Staden förtätas. 
Nya bostadsområden skjuter upp.

I de gamla garnisonskvarteren har 
utvecklingen till stor del ägt rum 
innanför befintliga väggar.

Garnisonen, med viktiga sam-
hällsfunktioner och kvalifice-
rade företag, betyder mycket 
för Linköping och bidrar starkt 

till stadens profil, säger stadsarkitekt Johanna 
Wiklander.

– När bostadsområdet Hagaberg lades till, 
skapades en stilig siluett mot eklandskapet. En 
tydlig och lyckad entré som signalerar ”här 
börjar staden”, fortsätter hon.

 EN HÖGTIDLIGHET

Vilken roll har Garnisonen i den växande sta-
den? 

– Grundläggande i kommunens vision för 
stadens utveckling, är att bygga en stad där 
människor trivs och vill vara, i ett rikt utbud 
av offentliga rum, livliga och aktiva gator, 
spännande parker och torg av hög kvalitet. 
Här på Garnisonen finns en högtidlighet, som 
är en pusselbit i detta. Garnisonen bidrar med 
något eget, säger Johanna Wiklander.

 VIKTIGA SAMHÄLLSFUNKTIONER

Sedan militären flyttat ut (1997) har de gul-

putsade byggnaderna fyllts med viktiga 
samhällsfunktioner och myndigheter: polis, 
domstol, Ekobrottsmyndigheten, Nationellt 
forensiskt centrum, Rättsmedicinalverket, 
Trafikverket, viss medicinsk verksamhet som 
Allergicentrum och därtill en mängd privata 
företag. 

– Garnisonen är en betydande aktör vad 
gäller kvalificerade arbetsplatser, att nämna 
tillsammans med exempelvis Saab, universite-
tet och sjukhuset, framhåller Johanna Wiklan-
der. 

 AVGRÄNSAT OCH TYDLIGT

Området, med sina bibehållna militära bygg-
nader och kvarter, är ett unikt inslag i staden. 
Hur skulle du beskriva det?

– Det är ju någon form av campus – ordnat 
och sammanhållet. Arkitektoniskt välkompo-
nerat, där gammalt möter nytt på ett väldigt 
bra sätt. Och det är så tydligt avgränsat, som 
ett eget arkitektoniskt verk. Det vore synd 

att töja på gränserna och bygga ut det så att 
inramningen försvann.

 BYGGA PÅ HÖJDEN?

Hur kan man utveckla området innanför 
sådana givna ramar?

– Man skulle absolut kunna komplettera 
med några nya byggnader inom befintlig 
struktur utan att förstöra helheten. Det vore 
också trevligt om några av husen kunde 
rymma bostäder. I den här typen av gamla 
byggnader skapas ofta fantastiskt vackra bostä-
der med stora fönster och annorlunda plan-
lösningar. Kanske kan det bli verklighet någon 

gång i framtiden?

 SAKNAR GRUSADE YTOR

Johanna Wiklander är imponerad över hur 
väl de snart hundraåriga byggnaderna har 
anpassats för moderna behov och hur väl de 
nybyggda fastigheterna smälter in i miljön. 
Men…

– Om jag fick önska skulle jag gärna se att 
de öppna grusytorna, kaserngårdarna, åter-
upprättades på något sätt. 

Har du något förslag på var man istället 
skulle placera parkeringsplatserna?

– Det går att bygga vackra parkeringshus 
i anslutning till området, såsom man gjort i 
Vallastaden. Eller varför inte spränga in parke-
ringsplatser i berget under?  

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

”Garnisonen är en viktig  
pusselbit för Linköpings 
identitet”

Stadsarkitekt Johanna Wiklander:

   Här på 
Garnisonen 
finns en hög-
tidlighet...



GARNIZONEN JULI 2017 > 7

Garnisonen är som ett cam-
pus med väl sammanhållen 
arkitektur, säger stadsarki-
tekt Johanna Wiklander
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Liz har utbildat sig inom hudvård och mas-
sage i Sydafrika, England, Hongkong, Japan 
och Sverige. Sedan några år driver hon eget 
spa hemma på Råby gård, utanför Ljungsbro.

I februari tog hon dessutom över Hudgar-
nisonen på Brigadgatan. 

– Jag har haft en jättebra start. Det är här-
ligt att lära känna både gamla och nya kunder, 
säger hon.

Garnisonens egen lilla affärsgata har stor 
charm, tycker hon.

– Grannarna är toppen. Det råder ett bra 
utbud. Vi är alla småföretagare, och vi kom-
pletterar och hjälper varandra. 

 I TRYGGA HÄNDER

Som massör och hudterapeut möter hon alla 
slags människor, i alla åldrar. Inte så många 
män ännu, men de blir allt fler.

– I mitt jobb är det viktigt att skapa för-
troende, att få människor att känna sig trygga. 
Jag förklarar alla moment så att kunden inte 
behöver ligga och undra vad som ska hända. 
Den stressade ska kunna slappna av och känna 
tillit, förklarar Liz.

 SHIATSU-MASSAGE

Vilken typ av massage praktiserar du?

– Jag har gått flera olika kurser i kropps-
massage. För ett par år sedan utbildade jag 
mig i Japan inom shiatsu-massage, som liknar 

akupressur, en lugn och avslappnande massage. 
Jag utför även massage med varma och kalla 
stenar, aromaterapi samt gravidmassage som 
lindrar vid exempelvis foglossning. Min mas-
sage är en blandning av allt jag lärt mig.

Liz utgår alltid från varje persons individu-
ella behov när hon föreslår behandlingar.

– Jag tar reda på så mycket som möjligt och 
lyssnar noga efter vad kunden vill ha hjälp 
med. Då kan jag göra en speciallösning som 
blir personlig, utifrån ålder, eventuella allergier 
med mera. 

 SOLSKYDD VIKTIGT

Finns det någon mirakelkur som bromsar 
hudens åldrande?

– Jodå, det finns produkter som verkar på 
djupet, som kanske inte bromsar men fördrö-
jer ålderstecknen. Många gånger är det fukt 
som behövs för att minska de fina linjerna i 

Ny hyresgäst

River Spa Hud & 
Massage Klinik

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

– Jag vill förmedla att människor 
är fina som de är. Men det kan 
ge en kick mentalt att få hjälp 
med hudproblem eller att färga 
sina ögonbryn till exempel, 
säger Liz Vevstad, ny innehavare 
av Hudgarnisonen, som nu byter 
namn till River Spa Hud & Mas-
sage Klinik.

Människor är 
fina som de är.

Liz Vevstad fortsätter med samma verksamhet som sin företrädare: hudbehandlingar, vaxning, massage och ett utbud av hudvårdsprodukter och makeup – men med lite 
mer fokus på friskvård och massage.

Hudvård 
– en kick för insidan
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ansiktet. Men den stora boven är solen. Det är 
viktigt att skydda sig med en kraftig solskydds-
kräm. Och att smörja sig flera gånger under en 
dag. Solhatt eller keps är också bra. Annat som 
påverkar huden är hormoner, luftföroreningar, 
vad man äter – och åldrandet i sig. 

 BLIR GLADARE

När man bryr sig om sitt yttre månar man också 
om sitt inre, menar Liz.

– Jag blir så glad när jag ser att även lite äldre 
människor tar hand om sig, gör vaxningar och 
plockar ögonbryn. De säger att de mår bra av det 
helt enkelt, säger hon.

Människor är fina som de är, fortsätter hon. 
Lite egenvård handlar inte om att göra om sig 
själv. 

– Men det ökar välbefinnandet. Människor blir 
gladare och går härifrån lite rakare i ryggen. 

Liz Vevstad fortsätter med samma verksamhet som sin företrädare: hudbehandlingar, vaxning, massage och ett utbud av hudvårdsprodukter och makeup – men med lite 
mer fokus på friskvård och massage.

Liz Vevstad

Yrke: Tidigare sekreterare och hudterapeut 

på deltid. Numera egen företagare. Driver 

River Spa utanför Ljungsbro och River Spa 

Hud & Massage Klinik på Garnisonen. En 

anställd.

Familj: Maken Jens och tre barn. Den äldsta 

har just flugit ut. 

Bor: Råby gård, Ljungsbro

Utbildning: Internationell hudterapeutexa-

men genom ITEC, London, svenskcertifierad 

massör. CPMT (Certified Pediatric Massage 

Therapist) och ett stort antal kurser inom 

hudvård och massage utomlands och i 

Sverige. Är också i färd med att ta diplom 

som gravidmassör.

Hudvård 
– en kick för insidan
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Dietlef Fürst har bott i Hagaberg, 
granne med Garnisonsområdet, 
 sedan 2008. Han trivs med när-
heten till grönområdet Tinnerö.
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Vi tittar in hos Ditlef Fürst, som är 
ordförande i Samfällighetsfören-
ingen Hagaberg.

När byggdes bostäderna i Hagaberg?
– Den första bostadsrättsföreningen kom till 
2004 och den sista var färdig 2008. Jag och 
min fru Kerstin fick tillträde till vår nyprodu-
cerade lägenhet 2008. 

Vad är det bästa med Garnisonen?
– Som hundägare har vi ett drömläge med 
närheten till Tinnerö naturreservat. Där 
promenerar vi ofta och gärna med vår valp, 
Chica, en tiomånaders jaktlabrador. Och från 
vår lägenhet på sjunde våningen har vi härlig 
utsikt över grönområdet.

Vad gör samfällighetsföreningen?
– Föreningens uppgift är att förvalta de 

gemensamma ytorna och anläggningarna – 
de gator och belysningar, gång- och cykel-
banor samt parkeringsplatser som kommu-
nen inte ansvarar för. Det kan handla om allt 
från snöröjning till skötsel av våra lindar och 
japanska körsbärsträd. Alla fastigheter i områ-
det är med och delar på kostnaden för detta 
utifrån en andelsberäkning. 

Hur jobbar ni i er bostadsrättsförening för 
att skapa gemenskap?
– Vi försöker skapa trivsel på olika sätt. Dels 
genom regler – lite ordning och reda är 
alltid en bra grund – dels genom informa-
tionsblad och regelbundna träffar. Vår fören-
ing Fältmarskalken består av 85 lägenheter. 
Kanske lär man inte känna sina grannar så 
ingående men man känner igen och hejar 
på varandra. På lördagar kan man ta en kopp 
kaffe på den grönskande gården om man 

vill. Det finns bland annat en pergola med 
gemensamma utemöbler och en grill som de 
boende kan använda. 

Finns det något du saknar i stadsdelen?
– Mer liv och rörelse efter kontorstid i kvar-
teren. Det vore trevligt med lite fler kvar-
terskrogar. Samtidigt tycker jag att det är 
fantastiskt hur väl de gamla garnisonsbygg-
nadernas karaktär har bevarats och fått nytt 
liv sedan militärerna flyttade ut. Området har 
kvar sin balans och harmoni.

 

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

Garnisonen är en av Linköpings nyare stadsdelar. Den började 
ta form i och med att de militära förbanden lades ner 1997 och 
Garnisonsfastigheter började fylla husen med nya verksamheter. 
På 2000-talet har stadsdelen vuxit med två nya bostadsområden 
– Hagaberg och Södra Ekkällan.

Trivsamma 
Hagaberg 
en del av 
Garnisonen

Hagabergs samfällighetsförening, med sju bostadsrättsföreningar, sedd 
från ovan.

FAKTA
Samfällighetsföreningen  Hagaberg
Samfälligheten består av sju bostads-rättsföreningar, HSB Grannskapsgår-dar (hyreslägenheter, vårdboenden och parkeringsplatser) samt Linkö-pings kommun (gång- och cykelvägen mellan Garnisonen och Tinnerö natur-reservat). Totalt 418 lägenheter.
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Maria Ishou tog över caféet förra 
året. Hon serverar inte bara fika 
utan även frukost och lunch.
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Ny hyresgäst

”Kul att möta 
kunderna i 
eget café”

Hon öppnade i oktober förra året. 

– Jag ville satsa mer på servering och 
har låtit bygga om lokalen lite för det. Jag 
bestämde mig också för att erbjuda mat, 
berättar Maria.

 LYCKAD REKLAM

Hon delade ut reklamblad för sina luncher 
vilket gav så bra resultat första dagen att 
maten tog slut medan kunderna fortsatte att 
strömma till.

– Jag fick ringa in mer mat lite hastigt…

Luncherna levereras av Delikatessbutiken, 
Maria har tre olika menyer varje dag, och 

brödsortimentet kommer från Lilla Brödbo-
den.

 UPPFYLLDE GLASSÖNSKAN

Maria har redan en anställd och funderar på 
att kanske ta in ytterligare en person.

– Eftersom jag har frukost, lunch och fika 

är det alltid mycket att göra. Men jag trivs 
och tycker det är kul. Kunderna är trev-
liga och glada när de kommer in här för att 
handla något gott, säger hon.

Och när de började fråga efter glass såg 
hon till att skaffa en glassmaskin.

– Nu kan jag även servera italiensk glass, 
frozen yoghurt och frozen fruit!

Hon tycker stämningen är fin bland före-
tagarna på Brigadgatan.

– Vi konkurrerar inte ut varandra. Vi hjälps 
åt istället.

 

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

  Nu även 
italiensk glass 
och frozen fruit.

Hon är utbildad mäklare men har valt att sälja 
bröd istället för hus.

– Jag har alltid velat driva ett företag och tog 
chansen när det här dök upp, säger Maria 
Ishou som etablerat Mias bröd & café i Lilla 
Brödbodens tidigare lokal på Brigadgatan.

MARIA ISHOU
Yrke: Utbildad mäklare. Nu egen företagare med Mias bröd & café.Bor: Motala

Fritid: Spelar fotboll i BK Zeros Div IV, umgås med familj och vänner. Utför det mesta av företagets pappersar-bete hemma, på morgnar och kvällar. Tycker om att resa till soliga länder, gärna Grekland
Egen favoritfika: Te och bakelse.
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Som fjärilssimmare på elitnivå 
fick Rebecka Palm stipendium 
för att simma och studera för 
University of Wisconsin i USA. 
Efter nära sju år utomlands är 
hon tillbaka i barndomsstaden 
Linköping.

Och simmar gör hon fortfa-
rande – varje dag efter jobbet.

Rebecka är ny förvaltningsassistent på 
Garnisonsfastigheter, efter Sandra Kentemo.

Vad ingår i ditt arbete?

– Jag tar hand om bokföring och ekonomi 
och håller kontakten med hyresgästerna i 
vardagsfrågor. Uppdatering av hemsida och 
planering av vår tidning Garnizonen är också 
min avdelning. Vi som jobbar på kontoret har 
fått lite vidgade ansvarsområden och får själva 
vara med och forma våra roller. Det gillar jag, 
säger hon.

– Om man inte vet vem man ska vända sig 
till på Garnisonsfastigheter, då kan man prata 
med mig, så slussar jag vidare.

JOBB I AUSTRALIEN

Vad innebar ditt stipendium på universitetet 
i Wisconsin?

– Jag simmade för skolans lag och fick studier 
och uppehälle betalt av universitetet under 
drygt fyra år. Idrottskulturen är viktig på uni-

versiteten i USA och förenad med starka 
känslor och stolthet. Det var höga 

krav och jag tränade två gånger 

om dagen, motsvarande 25 timmar i veckan, 
berättar Rebecka.

Mellan varven i bassängen läste hon kom-
munikation och sociologi. Hon lyckades bra 
både med simningen och med studierna. Efter 
examen flyttade hon med sin fästman Daniel, 
som hon träffat på skolan, till hans hemland 
Australien.

– Jag fick jobb på ett byggkontor, Milin Buil-
ders, i Canberra, där jag arbetade med kom-
munikation och administration.

LANDAR I FAMILJEN 

Efter spännande och lärorika år vände hon 
hemåt i början av året. Hem till föräldrahem-
met i Hjulsbro och ett nytt jobb.

– Jag är van att klara mig själv men efter många 
år utomlands är det mysigt att bo hemma ett 
tag, för att hinna ikapp sig själv.

Och det är bara för en tid. Rebecka och 
Daniel planerar en framtid tillsammans i Sve-
rige. Nu väntar de bara på att Daniel, som är 
kvar i Australien, ska få visum så att han kan 
flytta efter.

Ny på kontoret

Rebecka håller kontakten med 
hyresgästerna

PERSONLIGT OM REBECKA PALM
Bakgrund: Uppvuxen i Linköping, 26 år gammal.
Som person: Aktiv. Utåtriktad. Intresserad av människor och psykologi. 
Familj: Mamma, pappa, syster 25 år, bror 24 år. Fästmannen Daniel.

Bor: Tillfälligt hos föräldrarna i Hjulsbro.
Fritid: Simmar med elitgruppen i LASS fem pass i veckan. Träffar vänner. Trivs 
på lantstället på ostkusten - badar, åker ut med båten, pysslar eller bakar.
Läser: All the light we cannot see, av Anthony Doerr
Lyssnar på: Glad musik eller någon podcast. ”Rättegångspodden och P3 
Dokumentär är ofta superspännande!”
Matglädje: ”Köket är där vi umgås i vår familj. Vi lagar mat tillsammans och 

sitter kvar länge runt bordet och pratar. När jag lagar mat själv blir det ofta 
wraps med halloumi, bönor och grönsaker.”

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg
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Örjan Angelöv,  
husansvarig
Vad arbetar du med?
– Jag hjälper våra hyresgäster med stort och 
smått. Jag jobbar med fastighetsbolagets pla-
nerade underhåll och reparationer. Styrning 
av projekt och ombyggnader, driftstekniska 
åtgärder och kontroller samt systematiskt 
brandskyddsarbete ingår i mina uppgifter. 

Vad gör du när du är ledig?
– Umgås med vänner. Reser, åker motorcykel, 
är i husvagnen eller åker ut och fiskar med 
båten. Jagar.

Joakim Karlsson,  
husansvarig
Vad arbetar du med?
– Jag sköter den dagliga driften i våra hus, vil-
ket innebär att jag har mycket kontakt med 
hyresgästerna. Jag arbetar också med ener-
gifrågor och projekt inom planerat underhåll.

Vad gör du när du är ledig?
– Då vill jag vara med mina nära och kära. Jag 
trivs ute i naturen och plockar gärna svamp 
och bär när det är årstid för det.

Nya projekt på Garnisonen

Brigaden 
byggs om
Garnisonsfastigheter planerar ombyggnad 
av Brigaden inom kort. Diskussioner pågår 
med ett antal intresserade näringsidkare, lik-
som upphandling av arkitektbyrå. Brigaden 
ska fortsätta som restaurang med kapacitet för 
300 – 400 luncher per dag.

Här är våra husansvariga

Vad kan man göra för att slippa blekt, risigt och torrt sommarhår?
– Titta efter schampo och balsam som innehåller UV-skydd. Det finns 
också spray som innehåller solskydd och som bevarar fukten i håret. 
Man kan dessutom göra en inpackning ett par gånger under sommaren 
för att fräscha upp håret, säger frisör Kazhal Kafashi på Salong Klara 
och tillägger:

– Att använda keps eller solhatt är inte dumt det heller!

Kollegan Sandra Strömberg, som utför kosmetisk tatuering och 
fransförlängning, betonar att även tatuerade bryn kräver solskydd 
under sommaren. 

– Alla tatueringar, var de än sitter på kroppen, behöver skyddas från 
solen. Ett solstift faktor 50 funkar bra på ögonbryn. Det finns produk-
ter som är genomskinliga och kladdfria.

Vad innebär det att tatuera ögonbrynen?
– Det är ett sätt att forma och fylla ut ögonbryn på. Små snitt görs i 

huden som fylls med permanent färg. Färgen sitter i mellan ett och tre 
år, berättar Sandra.

Läs mer på www.salongklara.se

Njut av solen men skydda dig, tycker Kazhal Kafashi och Sandra Strömberg på 
Salong Klara.

Ta hand om hår och 
ögonbryn i solen!
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– Jag satsar på grillspett av olika 
slag och shishkebab (kebab av 
färs) men också hamburgare och 
kyckling. Allt fler frågar efter 
vegetariska rätter, det tycker jag är 
kul. Jag gör till exempel en tab-
bouleh med couscous, persilja, 
färska hackade tomater och lite 
olika kryddor. I sommar prövar 

jag också att göra ett inbakat bröd, 
fyllt med aubergine, zucchini, 
champinjoner, paprika och annat 
gott. Min vegetariska tallrik, med 
bland annat falafel, tabbouleh och 
det inbakade brödet känns rätt i 
tiden. Jag lagar gärna mat med 
inspiration från libanesisk och 
kurdisk tradition.

– Växter på uteplatsen gör under-
verk! Du kan sätta både perenner 
och sommarblommor i kruka. 
Det är bara att bestämma sig för 
stil och färg! Och fundera på om 
uteplatsen har mycket sol eller 
skugga. Pelargoner, som ger grön-
ska och färg, är tåliga och klarar 
att stå i sol, till exempel. Vi har en 

del utemöbler och inredningsde-
taljer, som passar både i uterum 
och på balkonger. Ett par nätta 
bambufåtöljer med kuddar, några 
ljuslyktor och kanske ett vajande 
gräs i en urna kan vara något för 
den här sommaren? Kom gärna 
förbi och prata med oss, vi har 
många idéer.

Hur fixar jag sommarkäns-
lan på balkong och uteplats? 
Sara och Anette Forsman, Blom & Blad:

– Ha ha… både ja och nej. En del 
kunder vill till och med ha extra 
chili, även en varm dag. Men vi 
försöker samtidigt att variera vår 
meny med lite somrigare alter-
nativ, med olika rätter utan ris till 
exempel. Vi har provat att servera 
bao, som är ett mjukt ångat vitt 
bröd som kan fyllas med kött, 
grönsaker och chilimajonnäs. 
Garnisonen är ett bra område att 
prova nya rätter på. Vi får snabb 
respons från kunderna på vad de 

gillar. Det gör att vi blir inspire-
rade att ta fram helt nya rätter, 
som vi sen kan lansera i våra andra 
restauranger i Linköping.

Vi märker också av hälsotren-
den. Kunderna frågar efter mer 
vegetariska alternativ, exempelvis 
stekt tofu. 

Det är viktigt att byta meny 
varje vecka här på Garnisonen, 
eftersom vi har många stamkun-
der. 

Kan vädret bli för varmt  
för chili? Michel Hua, Ming Express:

Vad lägger du på grillen  
i sommar?
Amira Suleiman Rashid, Pizzeria Pärla Grill:


