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Ledaren

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.

Fokus på miljö och energi

Mitt i vår/försommarvärmen har vi återi-
gen glädjen att presentera ännu ett 
nummer av vår populära tidskrift Gar-
nizonen där vi blandar stort som smått 

kring händelser som påverkar oss på Garnisonen 
i Linköping.

Efter den senaste tidens turbulens på ekonomi- 
och fi nansmarknaderna i världen kan vi dock 
konstatera att vårt område/bolag fortfarande står 
stabilt i en tid när omstruktureringar och köp-/
säljprocesser inom bygg- och fastighetsbranchen 
”står som spön i backen”.

I vår långsiktiga förvaltningsprocess kommer 
vi i år att fokusera på energi-/ och miljöarbete 
parallellt med våra löpande och planerade un-
derhållsåtgärder. Våra ambitioner, tillsammans 
med våra hyresgäster, är att ytterligare förbättra 
vår kundnöjdhet, minska våra driftkostnader och 
effektivisera hela förvaltningsprocessen. Vi håller 
som bäst också på att planera för någon form av 
kundaktivitet under hösten, vi återkommer …..

Fastighetsutvecklingen på Garnisonen fortsätter 
också, under årets första månader har vi tecknat 
ett par nya Hyresavtal och förlängt ytterligare 
ett antal. Vi är tacksamma att allt fl er väljer att 
etablera sig och sina företag på Garnisonen. Det 
börjar bli svårt att hitta tomma ytor, men vi har 
fortfarande kvar ytor att förädla.

Jag hoppas att 
alla läsare av 
Garnizonen och 
alla andra får 
den fi na, avkopp-
lande och sköna 
sommar vi alla 
förväntar oss.

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
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Layout: Therese Franzén
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Fokus på miljö och energi Miljö
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 MILJÖPOLICY 
•	 Regementsfastigheter skall ha ett engagerat miljöarbete som skall verka för stän-

diga förbättringar samt ge mycket goda referenser från våra kunder till nya och 

befintliga	kunder. 
•	 Inom Regementsfastigheters byggnadsbestånd skall vi bidra med lägsta möjliga 

miljöbelastning jämfört med andra fastighetsbolag med liknade verksamhetslo-

kaler. 

•	 Inom Regementsfastigheter skall vi följa teknikutvecklingen, ta tillvara nya rön 

och	följa	miljölagstiftningen. •	 Inom Regementsfastigheter skall varje enskild upphandling av såväl konsulter 

som	entreprenörer	värderas	utifrån	det	mest	fördelaktiga	miljöalternativet.
Linköping/ Östersund 2008

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

Läs vår
miljöpolicy
här bredvid!



Vd:n som
står stadigt 

mitt i mässen

Anna Wallentinsson
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Hon är vd:n som deltar på styrelsemöten 
likaväl som hon fixar servering och disk 
under ett bröllop. Anna Wallentinson är 
kvinnan bakom Livgrenadjärmässen Fest & 
Konferensvåningar.

Miljön är högtidlig. Pampig, så som det 
anstår en mäss. Väggarna är klädda 
med stora oljeporträtt av forna of-
ficerare, vars blickar följer besökaren 

uppför de nötta stentrapporna. 1997 lades Linkö-
pings sista regemente ner, officersmässen med sin 
inredning och sitt möblemang har bevarats tack 
vare engagerade officerare. Bolaget Livgrenadjär-
mässen Fest & Konferensvåningar bildades 2002 
och ägs av två officersföreningar med anknytning 
till Kungliga Livgrenadjärregementet och övriga 
regementen som lades ner i Linköping.

Historiens vingslag
Anna understryker att ägarnas genuina intresse för 
mässen betyder mycket.
-Föreningsmedlemmarna är ofta här och fixar, de 
städar och putsar. Ibland ordnar de filmkvällar. För 
mig har deras engagemang varit ett stort stöd, de 
bidrar till att historien följer med in i verksamheten.
Hon avbryter sina förmiddagsbestyr och tar emot i 
förkläde. Hon slår sig ner med en kaffelatte vid ett 
långbord men viker prydligt undan ett hörn av den 
manglade linneduken först. Här ska en samling 
konferensdelatagare snart äta sin lunch.
-Jag är bolagets enda fast anställda. Men till min 
hjälp har jag en trogen stab av timanställda som 

gör ett fantastiskt jobb. Ibland är vi så många som 
åtta på plats, säger Anna.
 
Aldrig stressad
Hon är spindeln i nätet och jobbar med allt från 
införsäljning och marknadsföring till att röja upp i 
köket efter konferenser och kalas. 
-Jag är med i alla moment. Det är mig kunderna 
möter när de bokar sin fest eller konferens. Och 
jag är med och servererar vid borden. Om det 
behövs rycker jag gärna in och diskar, även om 
klockan är tre en lördagsnatt. 
Till och med bokföringen är hennes avdelning. 
Men stressad är hon aldrig.
-Jag älskar mitt jobb! Jag är en ”doer” och ser till 
att jobba undan efter hand. För mig är det inte 
viktigt att vara ledig just på helger, man kan ha fre-
dagsmys även på en onsdag om det passar bättre. 
Det är nog lite av en livsstil. 

Olika säsonger
På vintern ligger försäljningsfo-
kus på sommarens många bröl-
lop och studentmottagningar.
-Det är väldigt olika hur mycket 
hjälp paren vill ha med arrang-
emangen. För den som önskar 
kan vi ta ett helhetsgrepp och 
planera hela bröllopet, säger 
Anna.
På sensommaren börjar arbetet 
med årets alla julbord, som står 
för en betydande del av verk-
samheten.
-Unikt för oss är att varje säll-
skap får sitt eget julbord. Vi 
blandar inte olika sällskap. Det 
är mycket uppskattat och blir 
väldigt personligt, säger Anna.

Intimt afterwork
Mässen är inte bara till för stora 
fester och konferenser.
-Vår bar är nyrenoverad. Här 
kan mindre sällskap samlas för 
att se sportevenemang på TV 
tillsammans och ta en öl. Man 
kan också boka baren för ett lite 
mer avskilt afterwork med sina 
arbetskamrater, tipsar Anna.
Hon uppskattar utvecklingen 
med nya företag på området och 
nämner särskilt Garnisonens 
nya affärsgata.
-Jag samarbetar till exempel 
mycket med blomsterbutiken 
Blom & Blad. Vi använder 
mycket blomsterarrangemang i 

samband med våra bokningar.

Mässan som skiljer sig
I fem år var Anna general för Bröllopsmässan på 
Livgrenadjärmässen. I år har hon andra planer.
-Nu är det dags att göra något annat. Vi kommer 
att arrangera en helt ny mässa under rubriken ”Mitt 
i livet – mässan som skiljer sig”. Den vänder sig 
till alla människor som befinner sig just mitt i livet, 
från 30 år och uppåt, säger Anna.
Mässan ska ta upp ämnen som rör vardagslivets 
alla sidor – husköp, begravning, skönhet, bilar och 
försäkringar till exempel. Dock inte bröllop.
-Tyngdpunkten kommer att ligga på information 
runt olika tjänster. Vi tänker oss en positiv inram-
ning runt livets realiteter. Det blir också en del 
föredrag i olika ämnen, berättar Anna.
Mässan har plats för ett 30-tal utställare och äger 
rum den 14 oktober.

”Föreningsmedlemmarna
är ofta här och fixar. [...]

För mig har deras
engagemang varit ett
stort stöd, de bidrar 

till att historien följer
med in i verksamheten.”

Anna Wallentinsson

Text: Annelie Sylvan



5

Text: Johan Elwing

För några veckor sedan hade vi en minikon-
ferens i  Vadstena där vi diskuterade hur vi 
kan få riktig fart på vårt miljöarbete. Vi som 
fastighetsbolag har under en tioårsperiod 

haft fullt upp med att bygga om, bygga nytt och 
hyra ut och allt har gått i ett rasande tempo. Visst 
har miljön funnits med i vårt arbete i samband 
med val av material till husen och satsat på ener-
gibesparingar när vi utfört ny och ombyggnationer. 
Men längre än så har vi inte nått!

Ekonomi och etik
Vi konstaterade att man 
kan dela in miljöarbetet i 
två delar, den ekonomiska 
och den etiska. Den eko-
nomiska delen handlar i 
huvudsak om energi- och 
resursbesparingar som 
både gagnar miljön och 
den egna ekonomin. 

De etiska miljösatsningarna är de som inte ger en 
direkt besparing utan som är lönsamma på längre 
sikt och om eller när de blir lönsamma så inte nöd-
vändigtvis för den som har gjort investeringen. 
För ett fastighetsbolag kan det kan röra sig om val 
av ekologiska- och miljövänliga produkter vid en 
ombyggnation. Detta utan att man för den skull 
inbringar högre hyresintäkter eller att man väljer 
byggmaterial och metoder som gör att huset kan 
bli mer än hundra år gammalt. 

Hållbara företag
Att ägna sig åt enbart etiska miljösatsningar ska-

par inga hållbara företag, en balans är viktig. Sam-
tidigt kunde vi på vårt möte i Vadstena konstatera 
att man inte bara ägna sig åt ett miljöarbete som 
syftar till att förbättra den egna ekonomin eftersom 
det på lång sikt inte är hållbart. Den gemensamma 
miljön är vårt gemensamma ansvar och om vi inte 
är beredda att satsa i miljön själv, utan tanke på 
egen vinning, så kommer det inte att fi nnas någon-
ting kvar till framtida generationer. 

Miljöåret 2012
2012 är vårt startår för att 
fördjupa vårt energi- och 
miljöarbete och den när-
maste tiden kommer vi att 
fokusera på i att ta fram 
en handlingsplan och nya 
rutiner. Under hösten kom-
mer energisparåtgärderna 
att komma igång på ett mer 
systematiskt sätt. Energi-

besparingsåtgärderna är en viktig miljöinsats och 
förmodligen en av de viktigaste vi kan göra som 
fastighetsägare eftersom energiförbrukningen är 
den enskilt största miljöbelastningen som fi nns i 
samband med fastighetsförvaltning. 
Till det ska vi koppla en rad andra åtgärder där vi 
kommer att ställa nya krav på våra leverantörer 
och även involvera dig som hyresgäst och fl era 
av åtgärderna gör vi som medvetna satsningar på 
framtida generationers miljö.

Och allt detta som ett resultat av att vi åkte till Vad-
stena, kanske borde vi åka oftare?

”Energiförbrukningen 
är den enskilt största 

miljöbelastningen som 
fi nns i samband med 
fastighetsförvaltning”

Miljöåret 2012 är Garnisonsfastigheters startår gällande fördjupning av vårt 
energi- och miljöarbete. Energisparåtgärder, nya krav på leverantör och 
samarbete med våra hyresgäster är punkter i vår handlingplan. Åtgärderna 
är medvetna satsningar på framtida generationers miljö.

Nya
hyresgäster
Den 1:e juli fl yttar link22 och Boxholm 
Tecnologies in i sina nya lokaler på Bri-
gadgatan 1 här på Garnisonen.

link22 AB är ett kompetensföretag som 
utvecklar, inför och vidmakthåller IT-
säkerhetslösningar till Svenska Försvaret. 
Verksamheten består av utveckling i egna 
lokaler och konsultverksamhet ute hos 
företagets kunder.

Boxholm Technologies tillhandahåller 
certifi erade IT-säkerhetslösningar till kva-
lifi cerade försvars- och myndighetskunder 
i Europa.  Dotterbolagen Eurotempest BV 
i Nederländerna samt European Tempest 
UK Limited utvecklar och tillverkar strål-
nings- och miljöskyddade IT-system och 
är ledande aktörer inom sina respektive 
nischer. 
Eurotempest produkter uppfyller EU och 
NATO:s högsta normer för röjande strål-
ning och skyddar känslig information från 
att läcka ut elektromagnetiskt via t ex 
kablage, kontakter och bildskärmar. 

Vi hälsar våra hyresgäster varmt välkom-
na till Garnsionen.
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Miljöåret 2012

Vårt strå till stacken
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Bilder
Tv:  Holger och Rasmus passar på att 
testsitta polisbilen.
Ovan: Calle och polisen Merit efter hund-
uppvisningen.



Musiken lockar
fram glädjen
-  och de små underverken
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På Glädjekällan sker små under nästan varje dag. Någon lär 
sig knyta sina skor. En annan löser läsningens mysterier.
Sången och musiken är en väg till glädjen.

har totalt 30 deltagare som kommer hit mellan en 
och tre dagar i veckan. Vi har en kö med perso-
ner som gärna vill börja här men ”problemet” är 
att alla trivs så bra att ingen slutar, säger Jennie.
Glädjekällan har vuxit sedan starten. Första året 
var det Jennie och ytterligare en halvtidsanställd 
som höll i rodret. Idag består personalgänget av 
sju personer totalt. 

Spontan konsert
Skratten och kramarna är många i lokalerna på 
Hospitalstorget. Stämningen är varm.
Alla är med och spelar, på allt från gitarrer och 
keyboards till maracas och små blåsinstrument 
som kallas kråkor och duvor. Undertecknad får en 
fläkt av glädjen då några av deltagarna bjuder på 
spontan konsert med Jennie vid elpianot.
-Musik ger en sådan kick. Den som är lite ned-
stämd när vi börjar sjunga, brukar snart bli på 
bättre humör, säger hon.
Glädjekällan är ofta ute på små turnéer och delar 
med sig av sin musik, till exempel på äldreboen-
den. 
-Jag vill inte att vi ska leva i en instängd värld 
mellan fyra väggar. Vi är också ute på studiebe-
sök flera gånger i månaden för att se hur saker 
och ting fungerar, till exempel på Östgötateatern 
och kraftstationen i Linköping, berättar Jennie.

Stort femårskalas
Men Glädjekällan är mer än musik. Deltagarna 
lagar mat tillsammans och bakar till det egna 
kaféet. De ägnar sig också åt svenska, engelska 
och matte – alltid med ett lekfullt sinne.
-Alla har dessutom personliga mål, som vi jobbar 
individuellt med. En har till exempel lärt sig knyta 
skorna, en annan har äntligen lärt sig cykla – ef-
ter många turer i Trädgårdsföreningen. Ytterligare 

-Musik ger en sådan kick, säger 
Jennie Ahlstrand, föreståndare 
och grundare av Glädjekällan, 
en daglig verksamhet för män-

niskor med funktionsnedsättning.
Glädjekällan är en av de verksamheter som 
Garnisonsfastigheter 2012 valt att stötta med ett 
ekonomiskt bidrag på 10 000 kronor. Jennie var 
mitt uppe i en sångövning med en grupp av sina 
”juveler”, som hon kallar deltagarna, när hon fick 
beskedet via telefon.
-Ärligt talat vågade jag först inte tro att det var 
sant, skrattar hon.
Men det var sant. Och som tack höll Jennie och 
Glädjekällan körkonsert hos Garnisonsfastigheter 
tidigare i våras. Dagen bjöd dock på överrask-
ningar...
-Garnisonsfastigheter hade ordnat en jättetrevlig 
förmiddag med besök hos polisen och domstolen. 
Vårt gäng fick åka polisbil och träffa en polishund, 
som lyckades spåra fram Calles plånbok. Holger 
svingade klubban i domstolen och avslutade da-
gen med att säga ”Jennie är nu försatt på fri fot”. 
Oj, det blev verkligen en lyckad dag full av upple-
velser, berättar hon.

Musikens betydelse
Det har gått fem år sedan Jennie drog igång 
den privata dagliga verksamheten Glädjekällan, 
i Medborgarskolans regi. Hon är musiklärare i 
grunden och hade tidigare arbetat individuellt 
med funktionsnedsatta och sett vilken positiv 
effekt musik har på människors utveckling och 
välbefinnande. Tanken på att skapa en daglig 
verksamhet med musik grodde under några år, 
då hon vidareutbildade sig till familjebehandlare.
-Här har vi specialanpassat grupperna efter del-
tagarnas behov och utifrån vilka som trivs ihop. Vi 

Text: Annelie Sylvan
Bild: Mattias Svensson, Glädjekällan

en har lärt sig läsa. 
Förklaringen till sådana framgångar är ren glädje, 
enligt Jennie.
-Allt går lättare om man gör saker på ett roligt 
sätt. Bemötandet betyder allt. Vi gör inte skillnad 
på någon. Vi lyfter fram det sociala och pratar 
mycket med varandra. Här blir alla sedda.
Vad ska ni göra med de oväntade pengarna?
-Åh, vi har beställt en klaffgitarr som är enklare att 
spela på för våra deltagare och köpt in fler kråkor 
och duvor. Och så ska vi fira vårt femårsjubileum 
med en stor fest, som några av våra deltagare 
planerar som bäst just nu. Det ska bli spännande!

2012 stödjer vi...
I år stödjer Garnisonsfastigheter två 
lokala verksamheter, Glädjekällan 
och Föreningen Linköpings Eko-
park.

Ekoparken arbetar för att natur-
reservatet Tinnerö Eklandskap ska 
förbli bevarat och utvecklat för sina 
oersättliga natur- och kulturhisto-
riska värden och för sitt stora värde 
som rekreationsområde.

(Information från linkopingsekopark.nu)

Gå gärna in och läs mer om verk-
samheterna på www.linkoping.se 
samt www.linkopingsekopark.nu
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Pass är den vanligaste anledningen till 
besök i polisens reception på Garnisonen. 
Men allmänheten kan få hjälp med mycket 
annat.
-Inte minst har vi en jättestor hittegodsav-
delning. Det är alltid lönt att anmäla bort-
tappade saker. De kan fi nnas inlämnade 
här hos oss, säger Helena Lundvik.

Helena är gruppchef för polisens externa 
service i Linköping och Norrköping, med 
ansvar för drygt 30 medarbetare inom 
reception, länsväxel, hittegodsavdelning, 

delgivning, tillstånd och arkivering bland annat.
-Hos oss kan man få hjälp med pass, nationella 
ID-kort, vapenärenden, delgivningar, parkerings-
bestridningar, tillstånd av olika slag exempelvis för 
demonstrationer eller trottoarpratare och så har 
vi en stor avdelning för hittegodshantering, säger 
hon.

Text: Annelie Sylvan

Anmälan via 114114
Helena berättar en solskenshistoria från förra 
året. Hon hade hoppat in i receptionen dagen före 
julafton.

-Då lämnade ett par ungdomar in en plånbok de 
hittat i en park, som innehöll 6 000 kronor i kontan-
ter och ett ID-kort. Det var verkligen en välgärning 
i juletid! Vi kunde spåra ägaren och lämna tillbaka 
plånboken. De fl esta människor är ärliga och 
lämnar in värdeföremål de hittar, därför är det alltid 
värt ett försök att kolla med oss om man förlorat 
något, säger Helena.
Anmälan görs via 114 114 och den lagras sedan i 
en nationell databas.
-Man kan alltså göra en sökning av föremålet över 
hela landet.

3 månader
Hur länge sparas upphittade föremål hos polisen?

-Liggtiden är tre månader. Därefter får upphittaren 
föremålet, om denne vill ha det, mot en adminis-
trationsavgift. Om upphittaren inte gör anspråk på 
föremålet och det har ett värde, säljs det. Peng-
arna slussas sedan tillbaka till staten.

Förra året infördes en nyhet i Östergötland vid 
utfärdande av pass. 
-Vi införde ett bokningssystem, för att motverka 
det kaos som ibland uppstått under sommaren. 
Stundtals har vi haft så många köande att de inte 
fått plats inomhus. Nu kan man istället boka en tid i 
förväg. Det har fungerat jättebra, säger Helena.
Måste man vara ute i god tid?
-Man ska nog vara beredd på ett par dagars fram-
förhållning, säger Helena.

Råd från polisrecepti onen

”Anmäl allti d förlorade saker”


