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Arbetet med att utveckla Garnison-
sområdet har pågått i snart hundra 
år och det bara fortsätter. När husen 

byggdes var de med dåtidens mått mätt, hög-
teknologiska med bland annat fjärrvärme som 
då var ganska nytt. Nu är husens inomhuskli-
mat datastyrda, med avancerade ventilations-
system som behöver tillsyn av välutbildade 
drifttekniker. Husen har tjänat olika syften 
genom åren och idag är de arbetsplats för nära 
2 000 personer. 

Vårt arbete går ut på att skapa en så bra miljö 
som möjligt för alla som jobbar på området 
och vartefter trycket på området ökar, så ökar 
också ansvaret för oss.

Ibland blir det vi gör bra och ibland mindre 
bra, men vi anstränger oss hela tiden för att vi 
ska bli lite bättre.

Snart har ytterligare ett år av utveckling pas-
serat och julen står för dörren. Vi får njuta av 
julens festligheter och samlas med våra famil-
jer. Med nya krafter möter vi det nya året och 
fortsätter vårt utvecklingsarbete – tillsammans 
med alla våra hyresgäster. 

Jag vill önska dig och de dina en riktigt  
God jul och ett Gott nytt år!

/Johan 

Johan Elwing, platschef

”Ständigt 
lite bättre”
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johan elwing, platschef

”Vi önskar alla 
våra hyresgäster 

en God Jul och ett 
Gott nytt år!”
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Ortopedteknik 
och skobutik >>

Agneta Glingsten, avdelningschef.
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Men Team Olmed är långtifrån 
bara en skobutik. Företaget är 
specialister på ortopedtekniska 

hjälpmedel och i rummen bakom butiken 
ryms tillverkningslokaler och patientmot-
tagning. Privatägda Team Olmed finns på 17 
platser i landet och de stora uppdragsgivarna 
är landstingen. Linköping tillhör en av de 
enheter som har en skobutik i anslutning till 
verksamheten.

 ÖPPET FÖR ALLA

– Butiken är öppen för alla. Här kan du dess-
utom få en första hjälp med enklare inlägg 
och hjälpmedel för fötterna och behöver du 
specialiserade insatser kan vi boka en tid. Det 
behövs ingen remiss för det, berättar avdel-

ningschef Agneta Glingsten.

Verksamheten inom fot- och skosidan ökar i 
företaget, berättar hon. 

– Det beror inte bara på att människor går 
i dåliga skor utan på att de är medvetna och 
tänker framåt. När de får något bekymmer 
med hälsporre eller smärta i hålfoten söker 
de hjälp – och det finns hjälp att få. Vi blir allt 
äldre och människor vill kunna fortsätta vara 
aktiva så länge som möjligt.

 FORTFARANDE ETT HANTVERK

I lokalerna bakom butiken arbetar orto-
pedtekniker och ortopedingenjörer med 
att tillverka proteser och ortoser (stöd till 
kroppsdelar). Det kan handla om ben- och 
armproteser, stödkorsetter, stödskenor och 

skoinlägg. Förr var man tvungen att gipsa 
patienterna för att göra de avgjutningar som 
behövdes inför tillverkningen av de person-
liga hjälpmedlen. Under senare år har digital 
scanning underlättat processen.

– Vi gipsar fortfarande en hel del, vid olika 
specialfall. Det kommer nog aldrig att för-
svinna helt. Den nya tekniken förenklar i 
vissa fall men har inte gjort att hantverket 
försvunnit. Vi gjuter, syr, filar, töjer, slipar och 
formar väldigt mycket för hand.

 POSITIV RESPONS

Agneta och hennes kollegor möter människor 
som råkat ut för olyckor, har en medfödd 
diagnos eller har drabbats av sjukdom.

– När de kommer till oss är de oftast inne 

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

– Magnus Gällman får hjälp i ett av mottagningsrummen, bakom butiken hos Team Olmed.

Team 
Olmed
Finns det en skobutik 
på Garnisonen? 
Jodå, i det som en 
gång var I4:s matsal 
huserar sedan flera år 
Team Olmed, med ett 
brett utbud av mode-
riktiga kvalitetsskor, 
som också är bra för 
fötterna.
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i slutfasen av en behandling. Kroppen har 
läkt och en protes ska tillverkas och pro-
vas. Vi kommer in i ett positivt skede och 
kan hjälpa dem att bli mer rörliga och i en 
del fall minska smärtan.

Under sina 25 år i företaget har Agneta 
följt många barn under deras livsresa, 
vartefter de vuxit och behövt prova ut 
nya hjälpmedel.

– Vi lär känna människor och får en 
relation till många av våra återkommande 
patienter. Det betyder mycket att se att 
våra insatser underlättar för patienterna.

 

Team Olmeds skobutik är öppen för alla. Här kan kunderna även få hjälp med enklare åtgärder för fötterna.

TEAM OLMED

Adress: Brigadgatan 20 A

Ägare: Isländska Össur (sedan 2011)

Enheter: Finns på 17 platser i Sverige, varav tre i Östergöt-
land: Linköping, Norrköping och Motala.

Verksamhet: Tillverkar ortopedtekniska hjälpmedel. 
Skobutiker.

Linköping: I butik och ortopedteknisk avdelning på Brigad-
gatan 20 A arbetar 18 personer. Företaget har även en 
jouravdelning på ortopeden på US.
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Idrottshallen på Brigadgatan 20 (på baksi-
dan av Rörelse och hälsa) är KFUM:s egen 
hall i Linköping. På dagtid används hallen av 
Atlasskolan i undervisningen. På kvällarna 
strömmar andra grupper till. 

 ENDA BASKETFÖRENINGEN

KFUM i Linköping är stadens enda förening 
för basket, vilket sätter sin prägel på verksam-
heten i Garnisonshallen. Här är det framför 

allt basketsektionens barn och unga som 
tränar eftersom hallen är lite mindre än en 
fullmåttshall. Förutom basket finns plats för 
en hel del andra sporter: kampsport, inne-
bandy, amerikansk fotboll och gymnastik. 
Vissa tider är reserverade för KFUM:s egna 
idrottssektioner men det finns alltså möjlighet 
även för andra sällskap att hyra lokalen.

-Vi har till exempel familjer som gym-
nastiserar tillsammans med sina barn här, 

Basket största sektionen

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

Medan skymningen faller över Garnisonen stiger 
pulsen inne i KFUM-hallen. Här möts barn och ung-
domar, familjer, företag och privata sällskap för att 
spela basket, innebandy, göra gymnastik och ha kul.

Det känns bra 
att vi kan erbjuda 
barn och unga en 
träningsmöjlighet 
här på Garniso-
nen.

På onsdagskvällar är det basket för pojkar födda 04/05 som gäller i KFUM-hallen på Brigadgatan 20.

Full fart i 
KFUM-hallen
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och grupper av anställda från företag och 
myndigheter som spelar innebandy eller något 
annat efter jobbet, säger verksamhetschef 
Nuri Aslan. 

 NYSTARTAD TENNISKLUBB
– Det känns bra att vi kan erbjuda barn och 
unga en möjlighet att idrotta här på Garniso-
nen och vi skulle gärna utöka vårt samarbete 
med skolan. Vi har tillgång till tennisplanen 
och nyligen drog några eldsjälar igång en liten 
tennisklubb här, säger Nuri Aslan.

KFUM är en stor förening i Linköping med 
över 1  000 medlemmar och lika många till 
som tar del av de olika aktiviteter som erbjuds.

– Parallellt med idrottsverksamheten arbe-
tar vi med kultur och sociala projekt ute i 
bostadsområden, i samverkan med fastighets-
bolag. Från det att skolorna slutar har vi som-
markollo och basketkollo i och runt hallen på 
Garnisonen, med utflykter till vår lägergård 
Rengen i Hovetorp lite då och då, berättar 
Nuri Aslan. 

KFUM basket pojkar födda 04/05.

Fakta 
KFUM I LINKÖPING
Verksamhet och mål: Erbjuda mötesplatser för barn 
och ungdomar som kan bidra till personlig utveckling, 
genom idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter.
Idrottssektioner är bland annat boxning, basket, krav 
maga (kampsport), frisbee, lacrosse, golf.

Största sektion: Basket. Föreningen har allt från bas-
ketskola för de minsta till lag i seriespel för ungdomar, 
herr- och damlagsspelare.

Hallar: KFUM-hallen på Garnisonen har föreningen 
eget ansvar för, men basketverksamheten är även 
förlagd till Vasahallen.
Kansli: Snickargatan 35 (i Linköpings sporthall)
Bakgrund: KFUM-föreningen i Sverige bildades 1884 
(1889 i Linköping) med syfte att bedriva socialt arbete 
bland unga, utifrån en kristen grundsyn. Föreningen 
är religiöst och politiskt obunden även om förkortning-
ens bokstäver står för Kristliga Föreningen av Unga 
Människor. 
Vill du hyra KFUM:s idrottshall på Garnisonen?
Kontakta: kansli@kfumlinkoping.se
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Nu kan du ladda 
din elbil på Garni-
sonen. Två statio-
ner med totalt sex 
laddningsplatser 
har installerats på 
området.

Antalet elbilar ökar stadigt i Sverige. Tek-
niska Verken har under 2017 gjort omfat-
tande investeringar för att underlätta ladd-
ning av elbilar i Linköping. 

– För att fler ska satsa på elbil måste det 
finnas en fungerande infrastruktur. Det är 
också politikernas önskemål i Linköping. 
Därför medverkar vi för att skapa totalt 
140 nya laddningsplatser i Linköping, säger 
Mikael Blom, Key Account Manager på 
Tekniska Verken.

Sex av de nya laddningsplatserna finns på 
Garnisonen.

 NYTT SÄTT ATT TÄNKA

Tekniska Verken är delägare i Clever Sverige 
AB, bolaget som bygger upp nätverket av 
publika laddstolpar. Satsningen i kommunen 
sker i samverkan med Dukaten Parkering.

– Clever hanterar drift och underhåll av 
laddningsplatserna, medan det är Duka-
ten som ansvarar för dem, förklarar Mikael 
Blom.

Att ladda bilen är inte riktigt samma sak 
som att åka och tanka. Det tar betydligt 
längre tid.

– Med en elbil följer ett nytt sätt att tänka, 
och tanka. De allra flesta laddar sin elbil 
hemma över natten, eller på arbetet under 
dagen. Det finns olika varianter av laddsta-
tioner: snabbladdare som tar 20 – 30 minu-
ter, destinationsladdare som kräver 2 – 3 
timmar och så laddstationer för hemmet, 
berättar Mikael.

 KORT OCH KABEL

För att kunna använda de nya laddningsplat-
serna behövs ett laddkort kopplat till opera-
tören Clever samt en kabel för anslutningen.

Läs mer på www.clever.nu och www.dukaten.se

 

Sex platser installerade

Klart för laddning av elbil

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg
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Här hittar du laddningsstationer för elbil på Garnisonen:
Fyra platser är placerade på Brigadgatan 3-5, två 
platser ligger på Brigadgatan 2.

Tekniska verken och Clever Sverige AB ligger bakom 
installationen av laddstationerna på Garnisonen.
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I förra numret av tidningen beskrev stadsar-
kitekt Johanna Wiklander Garnisonsområ-
det som ”arkitektoniskt välkomponerat, där 
gammalt möter nytt på ett väldigt bra sätt. Så 
tydligt avgränsat, som ett eget arkitektoniskt 
verk”.

Garnisonen, med sina militära kaserner 
från 1922, har en högtidlighet som bidrar 
med något eget i Linköpings stadsbild, fram-
höll hon vidare.

En liten men viktig detalj i det harmoniska 
mötet mellan de gamla husen och de nya 
verksamheterna är den samordnade skylt-
ningen på området. Alla verksamheter har 
likadana skyltar till form och uttryck. Här 
finns inga stora affischpelare eller dramatiska 
ljusskyltar.

 TYDLIG OCH LÅGMÄLD

Bakom fasaderna hittar vi rättsväsende, stat-
liga verk, medicinska verksamheter och en 
del företag. Skyltningen för samtliga är tydlig 
- men lågmäld. För uppsättning av skyltar i 
området krävs bygglov. 

Den som har alltför avvikande skyltönske-
mål från den rådande policyn får kanske vara 
beredd att tänka om. 

– Man har alltid rätt att få sin fråga prö-
vad, men till exempel en färgstark ljusskylt 
skulle nog byggnadskontoret bedöma som 
ett ”främmande inslag” i denna miljö. Det 
har varit ett militärområde tidigare och är nu 
ett verksamhetsområde, inte ett kommersi-
ellt område och då vill man mer ansluta till 

den stil och karaktär som området har och 
har haft. I ett kommersiellt centrum, så som 
stadens centrala delar, är färgade ljusskyl-
tar välkomna och passar in, förklarar Ylva 
Bengtsson, arkitekt på byggnadskontoret, 
Linköpings kommun.

 MÅLET ÄR ATTRAKTIVA MILJÖER

Linköpings kommun har sedan länge ett pro-
gram med allmänna riktlinjer för skyltning 
i staden. 

Varför är det betydelsefullt att ha sådana 
riktlinjer?

– Ett skyltprogram ska ju ange ”spelreg-
lerna” så att aktörerna vet vad som gäller. 
Det handlar inte om att begränsa med res-
triktioner utan att bejaka och tillåta men på 
ett sätt som ger oss attraktiva miljöer. Vissa 
miljöer tål ju mer skyltar än andra, säger Ylva 
Bengtsson.

Alla verksamheter vill visa upp sig och 
profilera sig. Det är naturligt och också vik-
tigt, fortsätter hon. 

– Det bör dock ske med eftertänksamhet. I 
vissa områden kan man tillåta mer och större 
skyltar medan man i andra områden vill ha 
en mer nedtonad skyltning. I stadens cen-
trala delar finns det stor acceptans för skyltar, 
i industriområden kan skyltarna vara större 
och anpassade till byggnadernas skala, men i 
ett bostadsområde eller en stadspark vill man 
inte att området ska domineras av kommer-
siella skyltar.   

Samordnat utan bling bling. På Garnisonen finns varken reklam-
pelare eller färgglada ljusskyltar. Den strama skyltningen på 
området tar hänsyn till de kulturhistoriska byggnaderna.

Skyltar i harmoni med 
husens historia

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

Ett skyltpro-
gram ska ange 
”spelreglerna” 
så att aktörer-
na vet vad som 
gäller.
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Raine är tidigt på plats varje morgon. I vår 
lämnar han jobbet på Domstolarna.
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– Jag har skakat hand med Lars-
Inge Svartenbrandt och Clark 
Olofsson, kriminella gäng, miss-
handlare och mördare. Jag försva-
rar inte det de gjort. Men alla är de 
människor och ska behandlas på 
ett bra sätt.

Efter drygt 40 år i statens tjänst går Raine 
Gunnar på Domstolarna snart i pension. Han 
har arbetat som säkerhetsansvarig inom vakt-
mästeriet sedan 1987. Men redan 1975 blev 
han statligt anställd, som vårdare på Roxtuna 
behandlingsanstalt.

– Jag kom från byggbranschen och hade 
ingen erfarenhet av kriminalvård, berättar han.

 SKULLE KNÄCKAS

Efter en introduktionshelg då han gick bred-
vid en kollega, ansågs han redo att möta de 
intagna på egen hand.

– Dig ska vi knäcka, var frasen jag möttes 
av. Jag har pratat mig ur många kritiska situa-
tioner. Att bemöta människor som människor 
oavsett vad de har gjort, är ett sätt att skapa 
säkerhet i de här sammanhangen. En del som 
satt på Roxtuna hade gjort hemska saker men 
de var människor med mänskliga behov. Och 
på kvällarna, när de satt inlåsta, kom de svåra 
tankarna för dem. Många hade vuxit upp 
under trassliga förhållanden, de kunde inte 
läsa och skriva. De bad om hjälp att skriva 
brev till flickvänner och mammor. 

 BILJAKT OCH FÖRTROENDEN

2002 flyttade Domstolarna från Filbyterhuset 

i centrala Linköping till Garnisonen. Säkerhe-
ten uppgraderades betydligt i och med flytten.

Raine har upplevt en hel del osannolika 
händelser på sitt arbete. Han har jagat flyende 
brottslingar i bil på stan och fångat in dem. 
Han har fått frågan från en mördare om denne 
skulle berätta om sitt brott för sin nya flickvän. 
Raine rådde honom att vara ärlig och fick 
långt senare ett innerligt tack från flickvännen, 
som berättade att de fortfarande var ett par.

Med några få undantag, på ett djupt mänsk-
ligt plan är vi alla lika, menar Raine. Oavsett 
vad vi har i ryggsäcken. 

Har du aldrig varit rädd på jobbet?

– Nej, det slutade jag med efter min tid på 
Roxtuna. 

 BODDE MED KANNIBALER

Att läsa av människor är så självklart för Raine 
att han knappt noterar det själv. Han vet att en 
lugn situation snabbt kan förvandlas till något 
helt annat. Vaksamheten är ständigt närvarande 
under hans rättframma och vänliga attityd.

Något han också haft nytta av på alla sina 
resor. Han söker sig gärna till platser långt från 
den västerländska civilisationen.

-Jag har tältat vid Viktoriafallen, dykt i kor-
allreven mellan öarna i paradiset Raya Ampat 
i Indonesien. Jag har vandrat i Himalaya och 
bott med kannibaler i Papua Guinea…

Livet har hängt på en skör tråd och krävt 
snabba beslut ett par gånger, medger han. 

– Jag har klarat mig ur ett polisgripande i 
Hanoi och ett väpnat upplopp i regnskogen i 
Papua Guinea. Bland annat.

Men det är inte bara spänningen som lockar 
honom ut i världen. 

– Att se andra kulturer och samhällen ger 
perspektiv på vår livsstil hemma. Här tar vi allt 
för givet. Uppkoppling till internet, bekväm-
ligheter, prylar. Utvecklingen rusar framåt i 
vår jag-fixerade kultur, säger Raine och anty-
der att vi kanske missar något på vägen.

 >>

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

”Jag har pratat mig ur 
många kritiska situationer”

Pensionär efter 43 år inom krimvård 
och Domstolarna:

   På ett djupt 
mänskligt plan 
är vi alla lika.
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 PRATAR INTE JOBB HEMMA

Raine har alltid dragit en tydlig gräns mellan 
arbete och fritid. 

– När jag går ut från de här dörrarna exis-
terar inte alla de brottsmål jag får ta del av. 
Det är tunga saker, oskyldiga som farit illa. 
Det är ett sätt att värna om sig själv, att inte 
bli uppäten, säger han.

 Som pensionär vill han fortsätta ta vara på 
livet. Ödmjukt och nyfiket.

-Erfarenheter från jobbet och livet har 
lät mig att aldrig skjuta upp sådant jag vill 
göra. Man vet inget om morgondagen. Jag 
vill också fortsätta jobba med människor på 
något sätt, även som pensionär.

Finns det något hörn på jorden du inte besökt 
ännu?

– Ja, Australien. Men dit kommer jag nog 
att resa i framtiden.

Kommer du att sakna jobbet?

– Massor. Jag har alltid varit på plats tidigt 

på morgonen. Jag tycker om det här jobbet. 
Mötet med alla människor. För mig har det 
varit ett sätt att leva. 

Raine Gunnar, 67 år
Aktuell: Snart pensionär från jobbet som vaktmästare med säkerhetsansvar på Domstolarna.
Bakgrund: Har arbetat som byggnadsarbetare, kriminalvårdare, deltidsbrandman, stämningsman 
åt polis, kronofogde och privata företag samt vaktmästare.
Familj: Fru, två söner, barnbarn. 
Bor: Lägenhet i Linköping
Intressen: Sport och idrott. Har sysslat med kampsport. Gillar löpning, maratonlöpning och 
dykning. Tränar något varje dag för att hålla kroppen igång. Äventyrsresor till avlägsna, gärna 
”orörda”, platser.

Fotnot: En stämningsman är en person som anlitas av domstol eller myndighet för delgivning av 
en kallelse, exempelvis kallelse till förhandling eller förhör. Stämningsmannen överlämnar handling-
en personligen. 

FAKTA

Domstolarna

Består av tingsrätt, förvaltningsrätt 

och hyres- och arrendenämnd.

Har 140 anställda.

Här finns 15 tingssalar, varav två med 

förhöjd säkerhet.
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Jonathan Lindblom är ett 
nytt ansikte på Garnisons-
fastigheter. Sedan septem-
ber är det han som rycker 
ut och åtgärdar felanmäl-
ningar hos hyresgästerna på 
området.

Jonathan förstärker Garnisonsfastighe-
ters service mot hyresgästerna genom 
att ta över en del uppgifter från de båda 
husansvariga Joakim Karlsson och Örjan 
Angelöv.

 – Jag börjar dagen med att gå ige-
nom inkomna anmälningar i mejlen. 
Jag tar hand om lite enklare åtgärder i 
husen, som att byta glödlampor och fixa 
rinnande kranar och toaletter, berättar 
Jonathan.

Han har tidigare gått VVS- och fast-
ighetsprogrammet på Anders Ljungsted-
ska gymnasiet och därefter jobbat för ett 
bemanningsföretag med uppdrag som 
elektriker och fibermontör.

När han inte är på jobbet ägnar han 
en stor del av sin fritid åt sport. Fotboll 
är det stora intresset. Han samlar gärna 
kompisarna för att bänka sig framför 
matcherna i Premier League.

Men han är långtifrån någon soffpota-
tis. Flera gånger i veckan spelar han själv 
fotboll och lyfter vikter i gymmet. 

Förra året fokuserade han extra hårt på 
träning och diet för att komma i form.

– Det funkade. Jag åt nästan bara kyck-
ling och broccoli. Men det fick till följd 
att jag föråt mig på broccoli, berättar han. 

Denna grönsak står inte längre på 
menyn och Jonathan har utökat sina 
kunskaper i matlagning. Han svänger 
gärna ihop en middag med råvaror från 
grunden när han har gott om tid. 

Just nu bor han hemma hos sin pappa 
för att spara pengar till en egen bostad. 
Resor och utsvävande nöjen får stå till-
baka för framtidens plan.

– Jag och min flickvän Emelie vill 
gärna flytta ihop. 

Ny medarbetare

Jonathan åtgärdar 
felen
Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

Bakgrund: Uppvuxen i Tallboda, Linköping, 
22 år gammal.
Familj: Pappa Johan, mamma Pernilla 
(i Nynäshamn) och lillasyster Ebba samt 
flickvän Emelie.
Bor: Tillfälligt hos sin pappa i Tallboda.
Fritid: Sport, framför allt fotboll. Tränar tre 
gånger i veckan i Tallboda IF men kör även 
några pass på gymmet varje vecka.
Lyssnar på: Blandat. Har bred musiksmak. 

På ett träningspass blir det kanske Avicii i 
lurarna.
Tittar på: Gärna filmer. Action, drama eller 
komedi. Ja, och så tittar han på fotboll 
förstås.
Matglädje: Gillar att laga mat. Helst någon 
kötträtt. Om tid finns marinerar han gärna 
kycklingfilé i hemgjord marinad som han 
serverar till klyftpotatis, bearnaisesås och 
en sallad.

Personligt om Jonathan Lindblom
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Katarina Birgersson:
– Jag påverkas inte alls. Jag har satt timer på mina lampor så det lyser 
i fönstret när jag vaknar på morgonen (skratt). Ärligt talat gillar jag 
hösten bättre än våren. Hög luft och fina färger utomhus. När mörkret 
kommer får man kura inomhus och tända ljus.

Gabriella Fredriksen:
– Vinterhalvårets mörker är tråkigt att ta sig igenom. Jag blir trött av 
att åka hemifrån i mörker och komma hem i mörker. Lite snö lättar 
upp! För att pigga upp oss på jobbet dricker vi mycket kaffe och tar 
en extra kaka.

Gunnar Kindgren:
– Lite trött blir man ju men annars påverkas jag inte så mycket. Däre-
mot ger den mörka årstiden tillfälle att sätta upp utebelysningar och 
spotlights i trädgården. Det blir man inte mindre trött av men det är 
fint och mysigt att se på.

Hur påverkas du av 
 vintermörkret? 

Food-trucks även i vår
Restaurang Brigaden har varit stängd för 
ombyggnad under hösten. Arbetet beräknas 
vara klart under våren med nyöppning och ny 
krögare på plats i april 2018. 

Fram till dess står food-trucks uppställda på området för att erbjuda 
lunchalternativ. Antalet food-trucks kan variera men oftast finns 
minst en vagn på plats varje vardag.


