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Ytterligare ett händelserikt år går 
mot sitt slut och Garnisonsfast-
igheter lägger sitt 19:e verksam-

hetsår till handlingarna.

”Tiden går fort när man har roligt” var 
det någon som sa… och det gäller verkligen 
det arbete och den utveckling som jag fått 
glädjen att leda och följa på Garnisonen de 
senaste åren. Från ett slutet militärområde 
till en modern stadsdel med en spännande 
mix av bostäder, service och kommersiella 
lokaler. En utveckling som pågår alltjämt.

Under nästa år har vi en hel del nya om- 
och tillbyggnadsprojekt på gång då våra 
befintliga hyresgäster växer och förändrar 
sina verksamheter, tillsammans med nya 
etableringar. I år har vi investerat för cirka 
25 miljoner kronor och nästa år planerar 
vi att investera för cirka 140 miljoner kro-
nor (om våra planer går i lås). Merparten 
av investeringsvolymen går till Brigadgatan 
17 där vi planerar att inrymma nya verk-
samhetslokaler tillsammans med en hyres-
gästanpassning/modernisering av restau-
rang-och konferensanläggningen och en 
mindre tillbyggnad.

Arbetena startar i januari och väntas 
pågå hela 2017. Målsättningen är att res-
taurangen ska kunna vara öppen i stort sett 
under hela byggtiden. 

Vi hoppas också att kunna fylla de åter-
stående, tomma lokalerna i ”Nybygget”, 
Brigadgatan 4-6 under året. Vi inväntar 
just nu besked från intressenter. En annan 
planerad investering är ombyggnad av en 

del av Brigadgatan 8 till ett litet hotell. Ett 
gemensamt programarbete pågår tillsam-
mans med Livgrenadjärmässen.

I år har vi förstärkt vår ”shoppinggata” 
på ett spännande sätt, som vi berättar mer 
om i det här numret av Garnizonen. Nya 
och engagerade entreprenörer ökar pulsen 
i området och blir en tillgång för hela Gar-
nisonen. 

Vår nya ägare Intea Fastigheter AB har 
också börjat formera organisation och 
strukturer och har visat ett stort engage-
mang för verksamheten och hyresgästerna 
på Garnisonen. För den som vill veta mer 
– gå in på www.intea.se .

I vår långsiktiga förvaltningsprocess har 
vi i år, liksom tidigare, fokuserat på energi- 
och miljöarbete parallellt med våra löpande 
och planerade underhållsåtgärder. Våra 
ambitioner, tillsammans med våra hyres-
gäster, är att ytterligare förbättra vår kund-
nöjdhet, minska våra driftkostnader och 
effektivisera hela förvaltningsprocessen. I år 
har vi arbetat särskilt mycket med armatu-
rer och belysningar samt utvändiga ytskikt. 

Ja, som vanligt presenterar vi både stort 
och smått i Garnizonen. Vi vill tillönska 
alla våra läsare ett gott slut och ett gott nytt 
och lyckosamt år 2017, samt från oss alla 
– Johan, Kenneth, Sandra, Örjan och Joa-
kim – framföra ett stort tack för årets goda 
samarbete.

En trevlig läsning önskar

Steve Andersson

Pulsen 
ökar...
Stora investeringar och  

entusiastiska företagare
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INNEHÅLL 

Våra hyresgäster

> NFC: På Nationellt Forensiskt Centrum 
skiljer man falsk från äkta.  Sidan 3 –5

> Ming Express: Lokal restaurangkedja finns 
nu på Garnisonen. Sidan 6 – 7

> Restaurang Pärla: Pizza och hamburgare 
men också med rätter från det libanesiska 
köket.  Sidan 8 – 9

> DYNAmore Nordic: Hightech-företag med 
hög tillväxt. Sidan 12 – 13

Garnisonen

> Linköpings Lucia skapade julstämning på 
Garnisonen. Sidan 15-16

> Garnisonsminnen: ”Vi hade bara varmvatten 
på torsdagar”. Sidan 10 – 11

> Notiser. Sidan 14 - 15

Garnizonen ges ut av I4/A1 Garnisonsfastigheter AB till hyresgäster, entreprenörer och leverantörer.

Ansvarig utgivare: Steve Andersson Samordning: Sandra Kentemo 

Text: Annelie Sylvan Foto: Lasse Hejdenberg  Redigering: Lars-Åke Pettersson

steve andersson, vd
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Falskt eller 
äkta? >>

Redskapen som experterna i dokumentana-
lysgruppen på Nationellt Forensiskt Centrum 
använder är i huvudsak lupp och mikroskop 
– och sina tränade ögon, berättar gruppchef 
Helene Andersson.
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I NFC:s korridorer hänger 28 grafiska blad 
av den spanska konstnären Miró. Men de 
är alla förfalskningar, som avslöjats av 
dokumentanalysgruppens experter.

Med UV-ljus kan NFC:s experter se detaljer 
som avslöjar om ett pass är äkta eller falskt.

Falskt eller 
äkta?

Referenssamlingen av 
pass från hela världen 
fyller ett helt rum.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

Helene och kollegorna tar reda på svaret
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 et är namnteckningarna som vi har undersökt  
 och jämfört med Miró’s egen. Signaturen på  
 de här tavlorna är inte skriven av konstnären 
själv och bladen trycktes upp efter konstnärens död, säger Helene 
Andersson, gruppchef för dokumentanalysgruppen på Nationellt 
Forensiskt Centrum. 

– I det fallet handlade det om handstilsanalys. Vi har inte konst 
under luppen så ofta. Det vi i så fall tittar på är vanligen hur 
bilden är framställd. Är den ett original eller kanske en tryckt 
kopia? Vi är inte konstnärliga bedömare som avgör om en målad 
tavla är målad av en specifik konstnär.

 DETALJER AVSLÖJAR 

Handstilsanalys och urkundsförfalskningar är de två stora områ-
den som dokumentanalysgruppen arbetar med. Ifrågasatta under-
skrifter på olika avtal och myndighetshandlingar nagelfars dagli-
gen på avdelningen.

– Våra undersökningar av handstilar har inget med så kallad 
grafologi att göra. Analyserna bygger på jämförelser mellan det 
som misstänks vara falskt och det vi vet är äkta. Alla människor 
har något individuellt i sin handstil, som de är omedvetna om. 
Det är de här små detaljerna som våra experter analyserar, säger 
Helene.

 LÖSER RÄTTSFALL

Hon ger några exempel där handstilsanalys bidragit till att lösa 
rättsfall.

– Vid ett rån fann man handskrivna kartskisser hemma hos de 
misstänkta. Analys av handstilarna pekade ut gärningsmännen. I 
ett annat fall var det en man som kidnappats och tvingats skriva 
ett brev till en tidning. Analys av brevet och annat som mannen 
skrivit, gjorde att vi med stor säkerhet kunde säga att det faktiskt 
var den man, vars namn stod i brevet, som blivit kidnappad, säger 
Helene.

 PASS MISSBRUKAS

Med urkundsförfalskningar menas bland annat förfalskningar av 
tryckta värdehandlingar som pass, id-kort, körkort och sedlar.

– Dagens svenska pass är mycket svåra att förfalska. Men det 
händer att pass missbrukas, alltså att man använder andras pass. 
Det förekommer dock att körkort förfalskas, även om vi generellt 
sett har mycket säkra handlingar och sedlar i Sverige. Något som 
bidragit till detta är att NFC:s experter arbetar förebyggande och 
är med vid framtagandet av nya handlingar för att de ska bli så 
säkra som möjligt, säger Helene.

Men visst – allt går att förfalska, tillägger hon. Och det är ofta 
i samband med att nya sedlar släpps på marknaden som förfals-
karna passar på.

– Att titta på en sedel i UV-ljus räcker oftast inte. Ett otränat 

öga behöver jämföra med en äkta sedel för att se skillnaden. Det 
är bra om man försöker bekanta sig med äkta sedlar för att träna, 
till exempel känna på papperet och den tryckta bilden, men också 
titta i genomlysning på vattenmärke och säkerhetstråd. 

 DIGITALA DOKUMENT FLER

Den digitala revolutionen påverkar NFC:s verksamhet i hög 
grad. Mängden ärenden med klassiska pappersdokument minskar 
till viss del medan de elektroniska dokumenten ökar kraftigt.

– När jag började här 1996 fanns inga smarta mobiltelefo-
ner. Idag har människor en stor del av sina liv i mobilerna. Och 
vid nästan alla brott hittar man viktiga ledtrådar i de misstänktas 
mobiler som kan behöva analyseras, säger Helene. 

Signaturen på det här grafiska bladet av Miró är inte äkta. Helene Andersson visar 
några av de konstverk som NFC kunde avslöja som falska, genom handstilsanalys 
för ett antal år sedan.

FAKTA

Nationellt Forensiskt Centrum

Brigadgatan 13 

Nationell avdelning inom Polisen (tidigare SKL). Utför undersökningar i brottmål åt 
rättsväsendets myndigheter. 

Kriminaltekniska undersökningar görs inom områden som brand, dokument- och 
urkundsförfalskning, dna, droger/gifter/alkohol, informationsteknik, fingeravtryck 
och vapenundersökningar bland annat.

NFC har laboratorier även i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Forensisk betyder rättslig/med anknytning till rättegång.

 - D
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Med färska råvaror, unikt sås-
recept och ett starkt engagemang 
i köket, har Ming Express hittat 
vägen till Linköpingsbornas hjär-
tan.

Nu finns den lokala restaurangked-
jan även på Garnisonen

 

Ming Express etablerades för två år 
sedan på Storgatan i Linköping, 
och har samma ägare som anrika 

Ming Palace.

– Ming Express har ett koncept anpas-
sat för take away. Vi har skapat en restaurang 
med storstadskänsla, med utgångspunkt från 
det moderna, asiatiska köket, säger delägaren 
Jonas Luu.

– Det som kännetecknar våra rätter är att 
vi använder färska råvaror och grönsaker och 
att vi gör vår egen woksås, berättar delägaren 
Peter Liao som är chef för den nyöppnade res-
taurangen på Brigadgatan 19.

 SÅG MÖJLIGHET

Ägarna hade egentligen fullt fokus på att 
öppna restaurang nummer två på Djurgården, 

när de av en slump fick reda på att det fanns 
en möjlighet att ta över lokalen efter restau-
rang Du & Ja på Garnisonen.

– Varför inte öppna lunchrestaurang där, 
tänkte vi. Vi märker att efterfrågan ökar på asi-
atisk mat, säger Jonas.

Och så blev det. I mitten av november tog 
Peter och hans personal emot sina första gäs-
ter.

– Till att börja med har vi lite färre rätter 
här och håller öppet under lunchtid, mellan 
elva och tre. Vi serverar även sushi, säger Peter 
som är erfaren sushikock.

 PLATS FÖR MÅNGA

– Garnisonen är ett spännande område, med 
mycket företag och många boende runtom 
och vi har fått frågor om vi kommer ha 
öppet även kvällar och helger. Vi får se hur allt 
utvecklar sig i framtiden, säger Jonas. 

Restaurangen har plats för 64 sittande gäs-
ter. 

 ENERGI SOM SMITTAR

Jonas är en målmedveten entreprenör. Han 
började arbeta på Ming Palace för åtta år 
sedan och har lärt sig allt om branschen från 
grunden. Idag är han delägare och driver sats-
ningen på Ming Express. Planen på sikt är att 
expandera till andra städer.

– Det är en tuff värld med långa dagar. 
Men är man motiverad och gör något man 
verkligen älskar är det lätt att hålla ett högt 
tempo. Vi delägare jobbar också ”på golvet” 
och då tror jag arbetsglädjen smittar av sig. 
Våra anställda är lika engagerade som vi och 
ger mycket av sig själva, säger Jonas och får en 
instämmande nick från Peter. 

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

Modern asiatisk 
matglädje

Ming Express

FAKTA

Ming Express
Ägare: Sanny Tran, Lau Bo Wah, Jonas Luu 
och Peter Liao 
Restauranger: Tre stycken med totalt 30 
anställda – Storgatan 6, Garnisonen och 
Djurgården (vid Citygross).
Serverar: Asiatisk mat baserad på färska rå-
varor. Wok och sushi. Bästsäljaren är kyckling 
med cashewnötter.

  Det är en tuff 
värld med långa 
dagar.
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Ming Express har öppnat dörren till sin tredje restaurang i Linköping på Brigadgatan 19 på 
Garnisonen. Asiatisk mat, både wok och sushi finns på matsedeln.
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För ett år sedan tog Amira Suleiman 
Rashid över kiosken/gatuköket på Bri-
gadgatan 19.

– Jag såg att det var ett trevligt område med 
mycket folk i rörelse. Jag gick in och frågade 
om jag fick köpa kiosken. Det fick jag.

Inte för att hon var sysslolös. Hon driver 
också Restaurang Napoli på Djurgårdsgatan, 
sedan tre år.

 BÅDE MAT OCH KIOSK

– Jag hade många idéer om hur jag skulle 
kunna utveckla verksamheten. Garnisonsfast-
igheter har byggt om och byggt ut lokalen, 
utifrån mina önskemål. Köket är anpassat för 
min matlagning och jag har inrett en matsal, 
berättar hon.

Kiosken har hon behållit. 

– Den är ett bra komplement, säger hon.

 SHISHKEBAB, KOBA…

Amira har kurdiska rötter och kom till Sverige 
för 22 år sedan. Hon vill gärna dela med sig av 
den kurdiska och libanesiska mattraditionen. 

– Vi gör till exempel en vegetarisk speci-
altallrik som bland annat innehåller vinblads-
dolmar, ostpiroger, sallad och tzatziki. Andra 
libanesiska rätter är koba - äggstora couscous-
bollar med köttfärsfyllning, shishkebab och 

lahem maejin - hackade grönsaker med kött-
färs, kryddor och bröd.

Yrkesstoltheten lyser om Amira när hon 
berättar om sin meny.

– Och vår hamburgare och schnitzel är 
hemlagad och brödet är nybakat, tillägger hon.

 GARNISONENS PULS

Amira är lyhörd för pulsen på området. Hon 
pratar med grannar och kunder för att vara 
beredd när det inträffar lite större händelser, 
exempelvis i domstolarna.

– Då laddar vi med extra mycket mat här, 
säger hon. 

Öppettiderna är generösa, från åtta på mor-
gonen till sex på kvällen. Hon funderar på att 
kanske i framtiden utöka även till kvällar och 
helger.

– Det har gått bra och alltfler upptäcker oss. 

Libanesiska 
influenser i 
Amiras kök
Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

På menyn finns inte bara pizza 
och hamburgare. Amira bjuder in 
till den libanesiska matkulturen 
med shishkebab, koba, piroger, 
hummus och vinbladsdolmar.

– All mat lagas från grunden, 
säger hon.

Jag planerar  
att börja servera 
frukost också.
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Närmast planerar jag att börja servera frukost 
också, säger Amira.

 ENERGI OCH GLÄDJE

Till sin hjälp på Pärla har hon sonen Sipan, 
ibland även dottern Helen samt pizzabagaren 
Angelo. Amiras arbetsdagar är långa, med två 
restauranger att se till. Men hon bara skrattar 
och säger att hon älskar sitt jobb.

– Jag träffar massor med människor och har fått 
nya vänner! Nästa steg i mitt företagande blir att 
öppna en kolgrill, när jag hittar ett bra läge. 
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Fönstret högst upp till höger i mässbyggnaden var 
Olofs sovrumsfönster 1965.
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Livgrenadjärmässen var platsen där 
officerarna träffades och umgicks på 
fritiden. På våning fyra fanns dess-

utom rum som hyrdes ut till unga fänrikar 
som just blivit klara med sin utbildning. Idag 
är dessa rum omvandlade till större konfe-
renslokaler, och ingår i Livgrenadjärmässen 
Fest & Konferensvåningar AB:s verksamhet.

 SLAPP ANVÄNDA REPET

1965 flyttade den då nyblivne fänriken Olof 
Sahlén in.

– Det var enkla rum, med ett handfat vid 
ena väggen. Bad och toalett låg i korrido-
ren. Trånga utrymmen ledde fram till rum-
men, och den enda reservutgång som erbjöds 
var ett rep ut genom fönstret. På den tiden 
klängde vildvin på väggarna, som man skulle 
ha kunnat hålla sig i som extra livlina. Men 
jag är glad att jag slapp använda den där reser-

vutgången, berättar Olof.

Tiden som hyresgäst i mässbyggnaden blev 
inte så lång.

– Vid en brandinspektion, ett halvår efter att 
jag flyttat in, tyckte brandmästaren att det 
inte räckte med ett rep genom fönstret som 
utrymningsmöjlighet, säger Olof. 

Och därmed upphörde uthyrningen av rum-
men som bostäder.

 SKAMVRÅ

Ett av de sju rummen var arrest, fortsätter 
Olof.

– Det var en officersarrest. Där kunde man 
hamna om man gjort sig skyldig till någon 
förseelse i tjänsten. Jag råkade aldrig ut för 
det, men däremot ett par kamrater. Arresten 
innebar att officeren var i tjänst som vanligt, 
men var kommenderad till det här rummet 
på ledig tid och fick sin mat uppskickad dit.

 DANS OCH LILLEJUL

Officerarna tillbringade mycket av sin lediga 
tid på mässen, men Olof minns också att Lin-
köpings nöjesliv hade en del att erbjuda.

– Vi brukade till exempel gå till Frimis, som 
hade sommarservering i trädgården med dans 
på måndagar. Lorry var också populärt. Bio 
kunde det bli ibland. Och någon gång skulle 
man ju sova...

Ett återkommande nöje på garnisonen var 
”Lillejul”. 

– Varje år i december anordnades en 
regementsfest, Lillejul, då de yngre för en dag 
fick utsätta de äldre för lite hyss. Till exem-
pel tvingades en officer att bära skidor hela 
kvällen, vilket ställde till problem vid köan-
det till buffén, kan jag lova, skrattar Olof som 
också medger att han själv fick stå ut med en 
del bus några gånger.

Olof arbetade som officer vid I4 fram till 
nedläggningen 1997 och är idag aktiv med-
lem i en av de två officersföreningar som äger 
Livgrenadjärmässen. 

 

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

– Hyran var 70 kronor i månaden och då ingick lakan, handdukar 
och rinnande kallvatten alla dagar utom torsdagar. Då fick vi 
varmvatten i kranen, berättar överstelöjtnant Olof Sahlén, som 
hyrde rum ovanför mässen som ung fänrik 1965. 

Olof hyrde rum ovanför mässen på 60-talet

Reservutgången:  
ett rep från fönstret



GARNIZONEN DECEMBER 2016 > 12

DYNAmore Nordic

Växer och trivs på 
Garnisonen

DYNAmore Nordic har sina rötter i ett företag 
som knoppades av från Linköpings universitet 
på 1980-talet.

– Vi tycker om läget här på Garnisonen och 
är glada att vi fått möjlighet att byta till större 
lokal inom området , säger företagsledare 
Daniel Hilding. 
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Företaget DYNAmore Nordic var tidigt ute 
med simuleringsprogram som ersätter tra-
ditionella ”verkliga” prototyper. Teknologin 
används idag vid så gott som all utveck-
ling av nya fysiska produkter.

Bakom Garnisonens tegelfasader döl-
jer sig många spännande företag. Ett 
av dem är DYNAmore Nordic, på 

Brigadgatan 5. Företaget knoppades av från 
Linköpings universitet i slutet av 1980-talet. 
Runt år 2000 gick flytten från Mjärdevi till 
garnisonsområdet. 

– Vi har vuxit rejält sedan dess, från fyra 
anställda till 24 idag, varav fem finns på vårt 
kontor i Göteborg, berättar Daniel Hilding 
som leder företaget tillsammans med Marcus 
Redhe.

 FJÄRRKYLA EN FÖRDEL

I juli i år bytte företaget till större lokaler 

inom Garnisonsfastigheters bestånd.

– Vi ville vara kvar på området, som ligger 
bra till för våra anställda och besökare. Dess-
utom är lokalerna försedda med fjärrkyla, 
vilket är nödvändigt för våra datorer – vi har 

nämligen egna servrar som alstrar mycket 
värme, säger Daniel.

Det nya kontoret omfattar 500 kvadratme-
ter och har plats för ytterligare anställda i det 
växande företaget.

 REALISTISKA SIMULERINGAR

Att utveckla nya produkter inom tillverk-
ningsindustrin har tidigare inneburit långa 
och kostsamma processer. Ingenjörer och 
produktutvecklare har slagit sina kloka huvu-
den ihop och byggt fysiska prototyper, som 
sedan testats i verkliga prov utifrån hållfasthet 
och prestanda.

– Om prototypen inte funkat har alla fått 

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

Förr kunde det ta 
flera år att ta fram 
en ny bilkaross.
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gå tillbaka till ritbordet igen för att korri-
gera och bygga en ny prototyp. Det vårt 
företag jobbar med är en teknologi som gör 
processen både snabbare och billigare. Med 
vår simuleringsmotor kan man göra virtu-
ella utprovningar istället. Den används inom 
de flesta tillverkningsbranscher, till exempel 
för att ta fram offshoreplattformar och bil-
karosser, förklarar Daniel.

– Förr kunde det ta flera år att prova fram 
en ny bilkaross till exempel, utifrån traditio-
nella prototyper. Idag görs samma jobb på 
ett år, tack vare virtuella prov.

 HELHETSLEVERANTÖR

DYNAmore Nordic är en helhetsleverantör 
till verkstadsindustrin i Norden inom realis-
tisk simulering.

– Det innebär att vi står för distribution 
av programvaran DYNA, utbildning, kurser, 
produktanpassning, konsulting och försälj-
ning av färdiga datorsystem, säger Daniel. 

Moderbolaget DYNAmore, med verk-
samhet i Europa, har sitt huvudkontor i 
Tyskland. 

DYNAmore Nordic levererar system för virtuella prototyper, som gör utvecklingen av nya produkter snabbare 
och billigare.

Många är original från 1920-talet, 
snickrade av skickliga hantverkare.  

Ett stort antal fönster på garnisonsområdet är 
från tiden då husen byggdes på 1920-talet. De 
håller hög kvalitet och vårdas med extra omsorg. 

På den tiden platsbyggdes fönster och dörrar. Det 
var ett hantverk som krävde stor skicklighet. I 
de lite finare lokalerna satte man in spegeldör-
rar. Även logementen fick spegeldörrar, men av 
enklare snitt. 

Virket till dörrar och framför allt fönster valdes 
ut noga. Det skulle vara tätvuxen Norrlands-fura 
till fönstren och särskilt viktigt var det att under-
stycken och sidostycken höll högsta kvalitet. Tall 
som växer långsamt under tuffa förhållanden blir 
tätvuxet, det vill säga ganska hårt och dessutom 
fyllt med kåda, som innehåller hartser och ter-
pener vilket fungerar som naturliga impregne-
ringsmedel. Norrlands-furan ruttnar därför inte 
och torkar inte ut. 

 – Som fönstervirke är detta nästan oöverträf-
fat. Sköter man ett sådant fönster rätt så håller det 
i hundratals år. Därför är vi rädda om våra gamla 
fönster här på garnisonsområdet och är noga 
med att välja rätt hantverkare för detta arbete. Vi 
vill att fönstren ska få den omvårdnad som de 
förtjänar, säger Johan Elwing på Garnisonsfast-
igheter. 

Fönster värda 
att vårda
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Garnisonsfastighet har kommit överens med 
Dukaten om fortsatt parkeringsövervakning 
och arrendeavtal. Samtidigt har frågan om 
laddstationer till eldrivna fordon åter aktu-
aliserats.

– Därför planerar vi nu för att installera sex 
laddstolpar under kommande år, berättar vd 
Steve Andersson.

Garnisonsfastigheter har även förlängt det 
yttre skötselavtalet med PEAB i ytterligare 
tre år, med start under våren 2017.

Nytt ljus på 
Atlasskolan
Under vintern kommer Garnisonsfastigheter 
att påbörja montering av LED-belysningar 
istället för de traditionella metallhalogenlam-
porna, för att lysa upp fasaderna. Den nya belys-
ningen ger mer ljus och kommer att minska 
energiförbrukningen avsevärt. 

– Vi går från cirka 300 Watt till cirka 60 Watt 
per belysning. Det första hus som vi provar 
detta på är Atlasskolans baksida, berättar Johan 
Elwing, Garnisonsfastigheter.

”Vitklädd med ljus i hår...” 
Härlig julstämning när Linköpings Lucia besökte Garnisonen

Sex laddstolpar installeras
Dukaten fortsätter övervaka parkeringarna, elbilar får laddning 
och PEAB står för yttre underhåll.

Traditionsenligt anordnade Garnisonsfastigheter en Luciakväll på Livgrenadjärmässen, där 
gästerna bjöds på gröt och skinksmörgås, glögg och pepparkakor. 

Efter framträdande på Brigadgatan skred Lucia med tärnor in på mässen.Linköpings Lucia och hennes tärnor lockade många besökare till Brigadgatan.
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God Jul och  
Gott Nytt År 2017

önskar Garnisonsfastigheter


