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Fakta Garnisonsfastigheter

Bolaget bildat: 1997
Total uthyrningsbar yta: ca 77 000 kvm
Antal anställda: 5 st
Antal hyresgäster: ca 60 st
Byggnadernas originalår: 1922
Försvaret huserade här till och med: 1997

Ett intensivt och 
dramatiskt halvår är 
till ända och efter en 
fantastisk sommar är 

det nu äntligen dags för ännu en 
Garnizonen.
En lördagmorgon i slutet på mars, 
drabbades Garnisonsfastigheter av sin 
första brand i fastighetsbeståndet´s 
historia. Lyckligtvis inga personskador 
och tack vare ett snabbt och resolut 
agerande från alla parter kunde stora 
värden räddas både från oss och 
Atlasskolan. Vi är också glada över att 
vi fått kvitto på att vårt egna arbete 
med systematiskt brandskydd (SBA) 
varit effektivt. Skolan är nu redan 
tillbaka med delar av sin verksamhet 
och återställandet i sin helhet beräknas 
klart till årsskiftet 2014/15, då 
Atlasskolan är tillbaka med hela sin 
verksamhet.
Mer positivt under perioden är att vi 
äntligen fått möjlighet att starta upp 
vår återstående byggrätt på vår gamla 

kaserngård. Lokaler för uthyrning 
har varit en bristvara hos oss under 
de senaste åren och i och med 
byggstarten av vårt nya kontorshus 
hoppas vi kunna välkomna nya 
hyresgäster och även ge våra gamla 
hyresgäster bättre möjligheter till 
förnyelse och expansion. Byggstarten 
blev möjlig tack vare tecknande av 
avtal med Ekobrottsmyndigheten, som 
flyttar in i början på 2016 i ca 20 % av 
de ytor som byggs. Fler hyresgäster är 
på gång ……
I övrigt har vi arbetat vidare med 
omteckning av avtal, ombyggnader, 
hyresgästanpassningar och planerat 
underhåll för våra hyresgäster i 
en högre omfattning än någonsin 
tidigare. Bolaget går snart in i sitt 17:de 
verksamhetsår och Garnisonens plats 
på Linköpings fastighetskarta synes 
bara bli starkare och starkare.
Vi har också haft en 
personalomsättning under perioden 
och får tacka Johan Dahlqvist för ett 
långt, troget och förtjänstfullt arbete. 
Vi hälsar samtidigt Joakim Karlsson 
välkommen och ser fram emot nya 
tankar och idéer för vårt drift och 

underhållsarbete.
Vi ser framåt med tillförsikt för 
bolaget och dess anställda och startar 
nu höstens arbete med bl a budget och 
planering för kommande år.

Steve Andersson



 
Text: Annelie Sylvan
Foto: Laila Villebeck

Joakim ny på jobbet 
som husansvarig

universitet. Jag jobbade som venti-
lationstekniker 2003 innan jag blev 
fastighetsskötare 2004.

Hur skulle du beskriva dig själv 
som person?
-Jag är ganska lugn och stresstålig. 
Arg blir jag inte i första taget. Jag 
tycker om ordning och reda men är 
ingen pedant. 

Vad gör du på fritiden?
-Träning är mitt stora intresse. Jag 
har cyklat Vätternrundan fem gång-
er. Det är kul att ha ett mål med 
sin träning. Jag simmar en hel del. 
Finns det snö åker jag också skidor 
på vintern. 
Att vandra i naturen, gärna runt 
Omberg, är ett sätt att koppla av 
för mig. Då och då blir det också 
en tur ut i skogen för att plocka bär 
och svamp.

Han har cyklat Vätternrundan 
fem gånger. Sport är det stora 
intresset men han trivs också i 
skogen, med en svampkorg på 
armen. Eller på en konsert med 
Iron Maiden.

Joakim Karlsson är ny husansva-
rig på Garnisonsfastigheter. Han 
kommer närmast från Fastigets AB 
LE Lundberg, där han arbetat som 
fastighetsskötare.
-Jag har just installerat mig på 
Brigadgatan 26 och ser fram emot 
att träffa alla våra hyresgäster, säger 
han.

Berätta lite om din bakgrund!
-Jag är uppvuxen i Klockrike, äldst 
av tre bröder. På gymnasiet valde 
jag elprogrammet och lade senare 
till ett tekniskt basår samt ett halvår 
styr- och reglerteknik på Örebro 

Jag tittar en hel del på sport. Ser de 
flesta av LHC:s matcher men går 
även på handboll och innebandy.

Brukar du även laga till det du 
hittar i skogen?
-Absolut. Godaste svamprätten 
är färska kantareller som får steka 
ihop med grädde. Trattkantareller 
brukar jag torka och använda som 
krydda. Min tvåa har bara kokvrå, 
men den funkar bra för min kok-
konst (skratt). Det blir husmans-
kost och mycket grönsaker. Jag 
prenumererar på Ekolådan. Det 
innebär att jag varje vecka får eko-
logiska grönsaker levererade direkt 
till dörren. Hemma hos mina för-
äldrar har jag en rök, där jag också 
röker kött och fisk.

Välkommen till Garnisonsfastighe-
ter!



 
Text: Annelie Sylvan
Foto: Laila Villebeck

Joakim ny på jobbet 
som husansvarig

Joakim Karlsson, 36 år
Bor: Tvåa med kokvrå i Gottfrids-
berg
Familj: Mamma, pappa och två 
bröder.
Musikstil: Gillar det mesta utom 
jazz och dansband. Upplever gärna 
musik live. Var på Visfestivalen i 
Västervik och Bråvalla-festivalen i 
somras.
Läser: Mycket blandat. Till exempel 
romanserien ”Sagan om is och eld” 
av George RR Martin, som ligger 
till grund för TV-serien ”Game of 
thrones”.
Blir glad av: Mina brorsdöttrar, 9 
och 6 år gamla.
Drömmer om: Att besöka varje 
världsdel. De jag har kvar är Ame-
rika, Australien /Oceanien och 
Antarktis.



Johan går vidare
efter elva lärorika år

Text: Annelie Sylvan
Foto: Lasse Hejdenberg

Efter elva år på Garnisonsfas-
tigheter, slutar Johan Dahlqvist 
sin tjänst som husansvarig.
-Det har varit väldigt roliga och 
lärorika år. Trevliga hyresgäs-
ter, omväxlande arbete och 
härliga kollegor, säger Johan. 
Hur summerar du dina år på
Garnisonsfastigheter?

-Jag har fått följa bolagets tillväxt 
och alla byggprojekt då nya, intres-
santa hyresgäster flyttat in. Polis-
myndigheten, Rättsmedicinalverket, 
Statens Kriminaltekniska Labora-
torium, Linköpings kommuns och 
Landstingets verksamheter, Restau-
rang Brigaden…
Det är många som flyttat in och 
nästan ingen som flyttat ut. Det 
finns ett tydligt driv i bolaget som 
är utvecklande att få vara en del av. 

Servicenivån är hög.

Du är ett känt ansikte bland 
hyresgästerna. Mötet med 
människorna i husen har betytt 
mycket för dig?
-Jag har jobbat väldigt nära hyres-
gästerna. Attityden från hyresgäs-
terna har alltid varit positiv och 
önskemålen sakliga. Många av hy-
resgästerna har verksamheter som 
ställer höga krav på säkerhet. Det 
måste man förstå och respektera. 
Bredden bland hyresgästerna, från 
stora, statliga verk till små enmans-
företag, har gjort jobbet varierande 
och spännande. 

Någon särskild händelse som 
du minns?
-Ja, det är svårt att inte nämna 

branden på Atlasskolan i mars i år. 
Det var dramatiskt men samtidigt 
en lättnad att allt gick så pass bra.

Vad tar du med dig till ditt nya 
jobb som fastighetsförvaltare 
på Lejonfastigheter?
-Oj, massor! Hela min erfarenhet 
inom fastighetsbranschen har jag 
byggt upp genom Garnisonsfas-
tigheter. Jag har lärt mig mycket 
tack vare att jag hela tiden fått nya 
uppgifter och utmaningar.

Lycka till på nya jobbet!



Johan går vidare
efter elva lärorika år

Text: Annelie Sylvan
Foto: Lasse Hejdenberg

Glöm inte bort
serviceverksam-
heterna här på 
Garnisonen!
Här hittar du fikabröd hos Lilla Brödboden, 
lunch hos Garnisonskiosken, Brigaden och Du 
& Ja, blommor till kärestan hos Blom & Blad 
samt hår- och hudvård hos Salong Klara och 
Hudgarnisonen!
Konferens på Livgrenadsjärmässen och Briga-
den, yogakurser hos Studio Yoga Energi samt 
bra skor hos Team Olmed!



Alltid nybakat på 
Brigadgatan 19



Text: Annelie Sylvan
Foto: Lasse Hejdenberg

Klockan två på natten sätter 
Niklas Stenmark sin första 
bröddeg på jäsning. En dryg 
timme senare vispar Emelie 
Bäckehed grädden till nattens 
första tårtor.
Kompanjonerna driver Lilla 
Brödboden, som är ny hyres-
gäst på Brigadgatan 19.

-Det fanns ingen brödbutik på garni-
sonsområdet, så vi tyckte det passade 
bra att öppna en här. Dessutom var 
vår butik på Platensgatan i city för 
liten, säger Emelie.
I mars byttes de 15 kvadratmeterna på 
Platensgatan mot 55 kvadratmeter på 
Brigadgatan. Lilla Brödboden har dock 
fortfarande försäljning i innerstan, i sin 
butik på Nygatan.

Bara det bästa
Bageriet ligger i Barhäll. Niklas är 
bagare och älskar att baka matbröd. 
Konditorn Emelie ägnar sig åt de söta 
bakverken – tårtor, bakelser och kakor. 
De börjar sin arbetsdag mitt i natten 
och slutar när sista brödet är gräddat. 
-Det brukar bli vid ett eller två på 
eftermiddagen, säger Emelie.
Företaget, med totalt tio anställda, 
levererar inte bara till sina egna butiker 
utan även till företag, restauranger och 
andra butiker. 
-Vår filosofi är att aldrig leverera något 
vi inte är nöjda med. God kvalitet är 
grunden för vårt arbete, säger Emelie.

-Vi väljer råvaror noga, säger Niklas.

Frölimpor och biskvier
Vad måste alltid finnas i kakdisken?
-Holländare! De är alltid efterfrågade 
och går inte att ta bort från sortimen-
tet. Bästsäljare är biskvier av olika slag, 
säger Emelie. 
Vilket är det populäraste matbrödet?
-Vi bakar allt från småfranska till sur-
degsbröd. Enkilos limpor med mycket 
frön i, har stor åtgång, säger Niklas.
Har ni några specialiteter?
-Vi tillverkar figurer av äkta marsipan 
för hand. Det är inte så vanligt nu-
mera, säger Emelie.
-Vi är också kända för östgötakringlan, 
säger Niklas.

Service till företagen
Det nya butiksläget på garnisonsområ-
det har inneburit att företagskunderna 
blivit fler.
-Efter bara några månader ser vi en 
trend bland företagen. Här är det ons-
dagsfika eller torsdagsfika som gäller. 
Då går det åt mycket vetekransar. Till 
konferenser beställer företagen smör-
gåsar, säger Niklas.
Satsningen på Brigadgatan känns lo-
vande, tycker de båda företagarna.
-Vi upplever att området hela tiden ut-
vecklas. Närheten till bostadsområdena 
runtom är också positivt. Det känns 
bra att vara etablerad här, säger Niklas.



Trafikverket
parkerar på
ny adress

-Det är positivt att flytta till lo-
kaler som är så vackert renove-
rade och tillbyggda. Konferens-
rummet, med sin glasade vägg 
ut mot området, sitter vi gärna 
i, säger Rita Restrup och får 
medhåll av Jonas Bruce.
De ansvarar för olika verksam-
heter inom Trafikverket som nu 
finns under samma tak.

Under vintern och våren har Tra-
fikverket flyttat in i om- och tillbyggda 
lokaler på Brigadgatan 10 – 12. 

Den gamla delen i detta byggprojekt 
(Brigadgatan 12) är den sista av de 
militära byggnader på området som ge-
nomgått en fullständig renovering och 
modernisering, sedan starten 1998. 
Med tillbyggnaden omfattar lokalerna 
1 700 kvadratmeter, som rustats med 
ny teknik och gjorts fullt tillgängliga 

Flyttar ihop
På den här adressen finns nu Förar-
prov, som tidigare låg på Brigadgatan 
26 men också administration för drift 
och underhåll av järnvägar och vägar, 

som tidigare haft kontor i Norrköping 
och på annan plats i Linköping.
-Trafikverket samlokaliserar sina 
verksamheter på flera håll i landet. 
Det innebär att vi underlättar för våra 
kunder, som kan vända sig till en och 
samma adress för olika ärenden, fram-
håller sektionschef  Jonas Bruce.
 
Servar hela Östergötland
Det är Förarprovs kontor som ”fron-
tar” verksamheten i huset, med sin 
väntsal och reception i den glasade 
entrén. 
Hit kommer de som är redo att göra 
kunskapsprov och körprov, eller 
förnya sitt körkort. En vanlig måndag 
registreras runt 120 besökare, men to-
talt är det många fler på plats om man 
även räknar utbildare och föräldrar.
-Vårt kontor är landets tredje största. 
Vi servar hela Östergötland och våra 
inspektörer möter även upp kunder 
som ska göra körprov på orter ute i lä-
net. För vissa behörigheter måste man 
dock åka in till kontoret i Linköping 
eller Norrköping, berättar Rita.

Morgontidig chef
Bredvid väntrummet ligger salen för 
kunskapsprov. Här genomförs runt 15 

En nybyggnation på långsidan av Bri-
gadgatan 12 utfördes för att optimera 
Trafikverkets nya lokaler.



Text: Annelie Sylvan
Foto: Lasse Hejdenberg

000 teoriprov varje år.
-Det är möjligt att göra kunskapspro-
vet på 15 olika språk. Finns inte det 
språk som önskas kan vi ordna prov 
tillsammans med tolk. De muntliga 
proven har ökat på senare år, berättar 
Rita.
Hon har jobbat på Förarprov sedan 
1994 och varit chef  sedan 2003.
-Jag jobbar operativt mitt i verksamhe-
ten. Jag är alltid tidigt på jobbet för att 
kunna styra om skutan om det behövs. 
En inspektör kan bli sjuk, och vad gör 
man då med nio väntande personer i 
Motala som ska köra upp...  
Personalen är härlig, vi löser det mesta, 
säger hon.

Speglar hela Trafikverket
Administrationen för järnvägar och 
vägar har inte samma genomströmning 
av besökare. 
Men de statliga järnvägarna och vä-
garna berör de flesta. 
-Inom de här väggarna finns faktiskt 
hela spektrumet av Trafikverkets verk-
samhet. Här hanteras allt från Ostlän-
ken till bidrag för enskilda vägar, säger 
Jonas.
Ett tillfälle då Jonas och hans kollegor 
träffar allmänheten är till exempel i 
samband med utställningar av pla-
nerade investeringsprojekt som rör 
infrastrukturen.
-Det mesta vad gäller drift och under-
håll sköts av upphandlade entrepre-
nörer. Här på kontoret är vi ett gäng 
projektledare med olika ansvarsom-
råden. Vi har även några som jobbar 
med myndighetsutövning exempelvis 
för skyltning. Trafikverket är också en 
viktig remissinstans, berättar Jonas.
Runt 100 personer har sin arbetsplats i 
Trafikverkets nya kontor på Brigadga-
tan 10 – 12, varav 25 tillhör Förarprov.

Personalens gemensamma ytor

Receptionen



Gemensam kraftsamling 
för barnens bästa Text: Annelie Sylvan

Foto: Johan Elwing

-Vårt fokus har hela tiden varit 
att göra det bästa för barnen 
och eleverna. Den service och 
det stöd vi fått från Garnisons-
fastigheter, Brigaden och Ryt-
targårdskyrkan bär vi med oss 
hela livet, säger Monica Shaf-
feir, rektor på Atlasskolan.

-Skolan brann på lördagen. Redan 
på måndagen hade vi full verksam-
het. Ärligt talat förstår jag inte hur 
det gick till. Men det gick, utbrister 
hon.
350 barn och elever berördes 
liksom 60 anställda inom förskola, 
fritidshem, förskoleklass och övriga 

årskurser till och med nian.
Förskolan har under våren varit in-
rymd i Garnisonsfastigheters loka-
ler på Brigadgatan 26. Förskoleklass 
till årskurs fem samt fritidshemmet 
har huserat i gamla Elsa Bränd-
ströms skola. Årskurs sex till nio 
har haft sin undervisning i lokaler 

Släckvatten i ett klassrum



Gemensam kraftsamling 
för barnens bästa Text: Annelie Sylvan

Foto: Johan Elwing

på Anders Ljungstedts gymnasium. 
Det ordnades också så att barnen 
fick busstransport till sina nya skol-
lokaler.
Atlasskolan beräknas vara helt 
renoverad och inflyttningsklar till 
vårterminen 2015 igen.

Lösa det praktiska
Hur gick tankarna den där helgen i 
mars?
-En reporter ställde frågan hur det 
kändes. Här var det inte fråga om 
att känna, det fick bli senare. Här 
handlade det om att lösa det prak-
tiska med lokaler, transporter, mat, 
information till föräldrar, barn och 
personal, säger Monica.
Det första hon gjorde när hon 
nåddes av brandlarmet var att sätta 
ihop skolans egen krisgrupp.
-Och faktiskt hade jag krislistan 
uppdaterad i min agenda. Det är 
lätt hänt att sådana listor hamnar 
i någon pärm. Men det var bara 
att börja ringa in alla. När jag kom 
hem på lördagen skrev jag en infor-
mation som alla lärare skulle läsa 
när de ringde till föräldrarna. Det 
var viktigt att vi gick ut med en-
hetlig information, för att undvika 
spekulationer.

Hjälp från flera håll
På söndagen samlades så gott som 
hela personalstyrkan samtidigt 
löstes många knutar vad gäller lo-
kalfrågan. Ryttargårdskyrkan ställde 
upp så att förskoleklassen och fri-
tidshemmet kunde ha verksamhet 
i väntan på tillgång till Elsa Bränd-
ströms skola. 
På måndagen hölls stor samling i 
Brigaden med alla elever.
-Niorna hade just gjort sitt natio-
nella prov i svenska och var förstås 
oroliga för att behöva göra om det 
på grund av branden. Vi berättade 
då att vi hunnit hämta deras prov. 
Åh, vilken lättnad som gick genom 
samlingen. Den gick nästan att ta 
på, säger Monica.
Våningen som brann innehöll kon-
tors- och personalrum. Av hennes 
eget rum finns ingenting kvar.
-Men alla har tagit det här från rätt 
sida. Personalen drabbades också 
men det är barnens vardag som 
ska rulla på. När något sådant här 
händer, märker man hur viktig sko-
lans verksamhet är och att skolan 
är en plats som betyder mycket för 
barnen.

”Tänker alltid 
på brandsä-
kerheten”
Stefan Wegman, vaktmästare 
på Atlasskolan:
-Vi hade gått igenom brandskyddet 
veckan innan branden. Jag visste 
att brandskyddet var tipptopp efter 
det. 
På fredagseftermiddagen den 21 
mars, gick jag en sväng genom vå-
ning fyra och stängde några brand-
dörrar, innan jag gick hem. Det blir 
väl en ”yrkesskada” att alltid tänka 
på brandsäkerhet.
På lördagen läste jag tidningen på 
webben och såg att skolan brann. 
Jag blev inkallad i krisgruppen och 
jobbade hela helgen. Det rullade 
på bra trots det dramatiska läget. 
Bland annat flyttade vi förskolan till 
Brigadgatan 26 under söndagen.
Jag vet inte om det hade någon 
betydelse att jag stängde de där 
dörrarna, men kanske gav det rädd-
ningsarbetet några minuter extra. 

Släckvatten i ett klassrum



Fem över sju på lördagsmorgonen den 22 mars gick brandlarmet 
på Atlasskolan.
Ett tätt samarbete mellan alla berörda bidrog till att begränsa ska-
dor och rädda värden.

Räddningstjänsten var på plats 
inom några minuter. Johan Dahl-
qvist, husansvarig, anlände kort 
därefter och strax även Johan 
Elwing, förvaltare på garnisonsom-
rådet.
-Som fastighetsägare kunde vi bistå 
med praktiska saker som nycklar, 
ritningar och upplysningar som 
Räddningstjänsten behövde för att 
utföra sitt arbete. Vi kontaktade 
nyckelpersoner – skolans rektor 
med fler och en saneringsfirma 
tillkallades omgående för att rädda 
så mycket som möjligt av inventari-
erna, berättar Johan.

I samband med larmet kallades 
även kommunens tjänsteman i 
beredskap in, för att upprätta en 
övergripande krisberedskap för 
kommunikation och samordning.

Värdefulla byggfakta
Branden härjade på vindsvåningen, 
plan fyra.
-Med tanke på att det var en 
vindsvåning i ett gammalt hus som 
brann, är vi nöjda med att det gick 
att begränsa branden. När vi anlän-
der till gamla hus vet vi aldrig hur 
de är byggda, vilka material som 
ingår. Men tack vare att Garnisons-
fastigheters representant var på 

plats i ett tidigt skede fick vi veta att 
golvet på vinden bestod av betong-
bjälklag. Därmed kunde vi planera 
vårt släckningsarbete utifrån det, 
berättar räddningsledare Per Nisser.
Ett sådant golv släpper inte igenom 
elden. Brandväggar runtom vinds-
våningen höll också emot eldens 
spridning.
-Vi kunde då minimera använd-
ningen av vatten, för att minska 
skadorna på våningarna under. Vi 
ventilerade också bort varm och 
skadlig brandrök.

Bra samarbete
Räddningsstyrkor från Lambohov, 
Kallerstad, Vikingstad, Ljungsbro 
och Kvillinge var i arbete i cirka 12 
timmar.
Per Nisser vill särskilt lyfta fram att 
samarbetet mellan olika aktörer på 
plats fungerat mycket bra.
-Fastighetsägaren infann sig snabbt, 
säkerhetsarbetet kom igång fort 
liksom saneringsarbetet. Polisens 
tekniker var inne och säkrade bevis 
medan det brann, med skydd och 
hjälp av oss. Och någon fick fram 
fika och mat med jämna mellan-
rum! Det är också oerhört viktigt 
att de som har verksamhet i ett hus 
som brinner, kan vara med och 
peka på vad som är värt att rädda, 
säger han.
I det här fallet kunde rådig skolper-
sonal se till att nyligen genomförda 
nationella prov bars ut, liksom 
viktiga sjukjournaler och ekonomi-
pärmar bland annat.



Text: Annelie Sylvan
Foto: Johan ElwingFungerande

brandskydd
och bra samarbete
Brandskyddet fungerade
Även Johan Elwing konstaterar att 
lyckliga omständigheter bidrog till 
att begränsa branden och effek-
terna av den.
-Som fastighetsägare påbörjar vi 
vårt Systematiska Brandskyddsar-
bete (SBA) redan när vi planerar ett 
nytt hus. Det ska vara brandsäkert, 
det ska finnas brandväggar och tek-
nik med larm och branddörrar som 
stängs automatiskt. Dessutom gör 
vi kontinuerliga brandskyddsronder 
då vi går igenom att allt fungerar. 
Att nödutgångar inte är blockerade, 
att skyltarna syns och så vidare, 
säger Johan.
Naturligtvis hoppas man att det 
aldrig ska uppstå ett läge då brand-
skyddet sätts på prov på riktigt, 
menar han.
-Men nu visade det sig att vi gjort 
vad vi skulle. Brandväggarna och 
övrigt förebyggande arbete bidrog 
till att branden stannade inom en 
brandcell.

Skador kunde begränsas

Korridor på plan 4.

Kontorsrum alldeles i
anslutning till branden.



En fantastisk
uppslutning

Hans Salomonsson, tjänsteman 
i beredskap, Linköpings kom-
mun:
-Tjänsteman i beredskap kallas 
in vid alla larm där kommunin-
vånare drabbas. Det kan handla 
om trafikolycka, mord, brand eller 
omkullblåsta träd till exempel. Det 
första jag gjorde vid skolbranden 
var att upprätta ett kriscenter i 
Garnisonsfastigheters lokaler, för 
samordning och kommunikation. 

På en skala från ett till tio bedömer 
jag den insats som gjordes den här 
lördagen som en elva! En fantastisk 
uppslutning. Alla gjorde allt för att 
hjälpa till på olika sätt och för att 
minimera skador.
Det stod dock klart att skolan inte 
skulle kunna användas på ett tag, 
så nästa steg blev att hitta ersätt-
ningslokaler till skolbarnen. Detta 
löste sig också smidigt, tack vare 
Garnisonsfastigheter och Lejon-
fastigheter. 

Ingen miss-
tanke om 
brott
Anders Persson, kriminaltekni-
ker, Polismyndigheten i Öster-
götland:
-Branden startade i ett kopierings-
rum, där det fanns en kopiator/
scanner ansluten till eluttag i väg-
gen. På den platsen har tempera-
turen varit så hög att det inte finns 
några rester kvar av kablar eller 
maskinen. Men tack vare att Linkö-
pings kommun fotodokumenterar 
alla sina lokaler och inventarier, 
har vi kunnat se på bilder vad som 
fanns i rummet, vilket också verifie-
rats av skolpersonal.
Polisen har utrett branden och det 
finns ingen misstanke om brott. 
Den troliga orsaken till branden är 
ett elfel i kopieringsmaskinen.

forts. branden på Atlasskolan


