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pel som vi fått. Vi ser det positiva re-
sultatet som ett kvitto på att vi är på 
rätt väg och en stimulans för all vår 
personal att fortsätta vårt arbete för 
nöjda kunder - genom ständiga för-
bättringar.

Under året har Garnisonsfastigheter 
också fortsatt vårt långsiktiga arbete 
med policies, där vi formulerar våra 
ambitioner beträffande tillgänglighet, 
brandskydd, kvalitet, miljö, energi, 
arbetsmiljö, etik och moral, som vi 
också successivt informerar om i detta 
forum. 

Slutligen vill jag som vanligt, tillsam-
mans med mina medarbetare Therese, 
Johan Dahlqvist, Johan Elwing och 
Kenneth, tacka för ett gott samarbete 
under det gångna året och tillönska ett 
nytt, gott och lyckosamt 2014.

Trevlig läsning
Steve
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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

Så går då ännu ett intensivt ut-
vecklingsår mot sitt slut.
Välkomna till ett nytt nummer 

av Garnizonen, vår egna tidning om 
händelser, stort som smått på Garni-
sonen.
Vi har under året som snart är till ända 
tecknat nya hyresavtal med 6 st nya hy-
resgäster. Bland annat har vi etablerat 
ett nytt företagshotell på Brigadgatan 
16 eftersom vi fick en nygammal hyres-
gäst i huset där det gamla var beläget. 
Det var Trafikverket som bestämde sig 
i början på året för en samlokalisering 
av dels förarprovskontoret, som sedan 
tidigare redan fanns hos oss, och dels 
ett allmänt kontor med verksamhet 
från två andra kontor. Våra entrepre-
nörer har sedan i somras arbetat inten-
sivt mot färdigställande till årsskiftet. 
Inflyttning sker i början på nästa år. I 
övrigt har det också varit en hög akti-
vitet på investeringssidan beroende på 
att våra hyresgäster växer, omförhand-
lingar till hyresgästanpassningar och 
att vi blir fler och fler. Det mesta av 
de befintliga lokalerna som vi övertog 

från det militära etablissemanget är nu 
uthyrt och nyttjas för allehanda verk-
samheter, dock har vi fortfarande kvar 
ett mindre antal lokaler för uthyrning. 
Kontakta oss så berättar vi mer...

En ny myndighet har vi också etable-
rat på Garnisonen, det är Ekobrotts-
myndigheten som har installerat sig i 
en ombyggd kasernvåning under två 
år. Efter dessa två år kommer man att 
flytta till ett mer permanent boende i 
vår nybyggnad som vi berättar mer om 
lite längre fram i tidningen.

Under hösten har vi ånyo genomfört 
en NHI-kundundersökning (Nöjd 
Hyresgäst Index) med ett antal frågor 
där vi vill veta vad vi kan förbättra, 
jämföra oss själva med branschen i 
övrigt och i förhållande till föregående 
års resultat. Till vår stora glädje kan vi 
konstatera att vi erhållit ett mycket bra 
resultat, NHI= 79, ett resultat som lig-
ger i absoluta branschtoppen. 
Jag vill passa på att tacka för alla era 
svar och särskilt de förbättringsexem-

Ledaren



Samarbete i
team mot de
grova ekobrotten
Ekobrottsmyndigheten sam-
lar nu sin expertis i nationella 
team, med fokus på att be-
kämpa den grova ekonomiska 
brottsligheten. 
I somras bildades ekobrotts-
kammaren i Linköping och i 
oktober flyttade Oscar, Catrin, 
Jörgen, Helene och deras kol-
legor in under takåsarna på 
Brigadgatan 22.

Vi hälsar på och träffar kammarå-
klagare Oscar Strömblad, ekorevisor 
Catrin Claesson, kriminalinspektör 

Jörgen Altervall och ekoadministratör 
Helene Danielsson.
De är alla specialister inom sitt om-
råde och har rekryterats från olika håll.
Catrin kommer närmast från det pri-
vata näringslivet där hon jobbat som 
revisor och redovisningskonsult.
-Jag är ju van att granska bokföring  
och ekonomisk redovisning men nu 
ska jag göra det på uppdrag av kam-
maråklagare och polis, som utredare 
vid misstanke om brott, säger hon.
Helene har lämnat Polismyndighetens 
kontor, för att nu ansvara för Eko-
brottsmyndighetens administration.

Vinner tid
Oscar arbetade tidigare på Åklagar-
myndigheten.
-Alla specialister som behövs finns nu 
till stor del innanför våra egna väg-
gar. Vi vinner tid och får kontinuitet. 
Dessutom har vi ett nära samarbete 
med Skatteverkets skattebrottsenhet 
och utredarna där, säger han. 
Enklare mängdbrott kan klaras av på 
kortare tid, och mer kraft kan läggas 
på att komma åt de grövre och mer 
komplicerade brotten. 
Ekobrottsmyndigheten har ansvar för 
ekobrottsbekämpningen i hela landet 
och är uppbyggd av sådana här expert-
team i sex regioner. Kammaren i Lin-
köping, som även har kontor i Örebro, 
utreder ekobrott i Östergötland, Sö-
dermanland, Jönköpings län, Örebro 
län, Värmland och Dalarna. 

Husrannsakan och förhör
För att kunna verkställa en husrann-
sakan eller vissa förhör, krävs polis-
befogenhet. Här kommer Jörgen in i 
bilden. Han är en del av teamet, men 
formellt anställd av Rikskriminalpoli-
sen.
-På så sätt kan jag jobba nära åklagare 
och ekorevisor. Förhör av olika slag 
utgör cirka 40 procent av min arbets-

Text: Annelie Sylvan
Foto: Lasse Hejdenberg

Bilden: Oscar Strömblad, kammaråklagare

Ny hyresgäst - Ekobrottsmyndigheten



tid. I övrigt är jag ute på fältet för att 
till exempel hämta in personer till för-
hör eller ta bevismaterial i beslag. Vi 
kanske måste in och leta på kontor 
efter bokföringsunderlag. Det är inte 
så dramatiskt utan oftast planerade in-
satser som går lugnt tillväga, berättar 
Jörgen.

Tips och egen spaning
Hur får ni in tips att utreda?
-Skatteverket  och konkursförvaltare 
står för en stor del av anmälningarna. 
Men det kommer också in anmäl-
ningar från revisorer och tips från 
allmänheten. Dessutom utför vi eget 
spaningsarbete som kan leda till utred-
ningar, berättar Oscar.
Vilka är de vanligaste ekonomiska 
brotten?
-Skattebrott och bokföringsbrott. I en 
del fall saknas bokföring helt, i andra 
fall är underlagen osanna eller saknas, 
säger Catrin.
Varför är det viktigt att bekämpa den 
ekonomiska brottsligheten?

-Den sätter konkurrensen ur spel och 
försämrar skatteunderlaget. Ekobrott 
är också ofta en del av annan organi-
serad brottslighet, upplyser Jörgen.

Förebyggande arbete
Ekobrottsmyndigheten arbetar även 
brottsförebyggande, framhåller He-
lene.
-Vi har ett omfattande informations-
material för att upplysa till exempel 
småföretagare om vilka regler som 
gäller när man driver företag. En del 
mindre ekobrott begås i ren okunskap, 
säger hon. 

Lokalerna på Brigadgatan 22 är en 
tillfällig lösning för ekobrottsteamet, 
i väntan på att Garnisonsfastigheter 
uppför en helt ny fastighet på en del 
av grusplanen som idag är parkering. 
Ekobrottsmyndigheten kommer att 
disponera 1 100 kvadratmeter i den 
nya byggnaden, som väntas stå klar 
om två år.

Bilden: Jörgen Altervall, 
kriminalinspektör

Bilden: Helene Danielsson, 
ekoadministratör

Bilden: Catrin Claesson, 
civil utredare med
inriktning på revision



Sedan en tid tillbaka har vi haft problem med 
att vi inte kan erbjuda hugade spekulanter 
några etableringsalternativ på Garnisonen, 
angenäma problem men ändå problem... 
Därför aktiverar vi en av de kvarvarande 
byggrätterna på området - Brigadgatan 4.

Inga vakanser -
dags att bygga nytt

Text: Steve Andersson
Skisser: Tengbom AB

Nu bygger vi nytt - Brigadgatan 4



Under hösten har vi fått styrelsebeslut 
på att investera för en nybyggnad inom 
den kvarstående byggrätten på I4´s 
gamla kasernområde. Denna byggrätt 
har vi haft sedan 2001 när den gällan-
de detaljplanen vann laga kraft i sam-
band med starten av utvecklingen på 
den delen av vår fastighet.

Byggrätten medger byggande av sam-
mantaget ca 10-12 000 kvm lokalarea. 
Vi har under hösten, tillsammans med 
arkitekter och tekniska konsulter, ta-
git fram en programhandling för hela 
byggrätten som är delbar i genomför-

Inga vakanser -
dags att bygga nytt

andeskede i två till tre, möjliga etapper.

6500 kvm
Under januari 2014 kommer vi att gå 
ut med ett förfrågningsunderlag till 
entreprenörer och parallellt gör vi en 
bygglovsansökan i etapp 1. Denna 
etapp kommer troligtvis att bestå av 

två byggnadskroppar (flygelbyggnad 
och mellandelen), en sammanlagd 
byggnadsarea om ca 6 500 kvm.
Vi räknar med byggstart under våren 
2014 och ett färdigställande av etap-
pen 1 till hösten 2015

Ekobrottsmyndigheten
Delar av byggnaden är redan uthyrda, 
till Ekobrottsmyndigheten, som får 
agera som kvalitets-/säkerhets- och 
miljökravsstyrande för resterande 
delar av huset. Vi har också ett antal 
offerter ute för nya intressenter och 
tillsammans med en del planer för 

expansion hos våra 
befintliga hyresgäs-
ter, som vi känner 
till, har vi goda för-
hoppningar om att 
vårt nya hus också så 
snart som möjligt ska 
vara fullt med aktivi-
tet.

Ultramodernt
Tekniskt kommer 
huset att bli ultra-
modernt med ener-
gieffektiva lösningar 
integrerat med en 
traditionell och be-
prövad byggnadstek-
nik, där våra befintli-
ga byggnader har fått 
stå modell. Vi tittar 
för närvarande också 
på ett antal energi-/
värme-/kylförsörj-
ningsalternativ som 
går att styra efter be-
hov.

Under våren kom-
mer vi också att, till-
sammans med vår ar-
rendator Dukaten, se 
över parkeringssitua-

tionen i den här delen av Garnisonen. 
När etapp 1 av nybyggnaden är klar 
kommer vi att kunna erbjuda nygjorda 
parkeringsplatser väster om den nya 
byggnadskroppen och underjordspar-
kering under huset. 



Laila fångar de nyföddas harmoni

Fotografen Laila Villebeck tar 
bilder på sovande, fjunigt ny-
födda barn. Hon jobbar med 
stort tålamod och väntar in den 
stilla harmonin.
-Ingen bebis är den andra lik. 
Varje fotouppdrag är unikt, sä-
ger hon.

Det är bara ett par månader sedan 
hon inredde sin ateljé på Brigadgatan 
16 men företaget har hon drivit sedan 
hösten 2011. 
Laila, som växte upp i Västergötland, 
kom till Linköping 1997 för att stu-
dera biologi vid Linköpings universi-
tet. Tio år senare disputerade hon med 
en doktorsavhandling inom molekylär 
bioteknik. 

Började som hobby
Från molekylär bioteknik till fotogra-
fering av nyfödda… Vad hände?
-Jag hade just fått min son Hugo och 
skulle egentligen göra forskningstjänst 
utomlands. Men jag ville vara kvar i 
Sverige. Jämsides med min forskning 
hade jag förkovrat mig i studiofotogra-
fering. Foto har varit min hobby sedan 

unga år. Tankarna på att jobba som 
professionell fotograf  tog form på all-
var under mammaledigheten med min 
andra son, Oliver, 2010, berättar hon.

Bokar tid före födseln
Lailas babybilder är mycket speciella. 
Hon fotar nyfödda när de bara är 
några dagar gamla. De ses sovande i 
olika poseringar. Inspirationen kom-

mer från USA, där den här typen av 
nyföddfotografering är jättestort, ge-
nom fotografer som Tracy Raver och 
Kelley Ryden. En annan stor fotograf  
med samma inriktning är Anne Ged-
des i Australien. 
-Jag var bland de första att jobba på 
det här sättet med nyfödda i Sverige, 
säger Laila.

Föräldrar bokar tid för de här fotona 
innan bebisen är född. Det gäller näm-
ligen att fånga den flyktiga nyfödd-
känslan. 
De flesta små modeller som Laila job-
bar med, är mellan fem och sju dagar 
gamla.

Mätta och varma
-De nyfödda fotar jag i familjens hem. 
Det viktiga är att bebisen är mätt och 
att rummet är varmt. En del barn kan 

man röra vid och flytta på utan att 
de vaknar. Andra vaknar lätt. Alla 
barn är olika. Jag har aldrig bråt-
tom. Nyföddfotograferingarna 
kan ta väldigt olika lång tid att ge-
nomföra.
På Lailas blogg och på hennes 
hemsida finns bilder på många 
små sovande skönheter. De ligger 
hopkrupna på mage med ansik-
tet i händerna, eller vilar rofyllt i 
en korg eller en förälders händer. 
En del har stickade mössor eller 
blomsterdiadem på huvudet.
-De nyfödda är så mjuka och rör-
liga och kan kura ihop sig precis så 
som de låg i magen.

Vackra mammor
Barnfotografering har blivit Lailas 

Text: Annelie Sylvan
Foto: Lasse Hejdenberg

Ny hyresgäst - Fotograf Laila Villebeck



Laila fångar de nyföddas harmoni

signum, framför allt under deras för-
sta år. Men hon ägnar sig även åt till 
exempel bröllopsfoto, under sommar-
halvåret. 
-Jag har en avslappnad fotostil och vill 
locka fram det naturliga hos både barn 
och vuxna när jag fotograferar, säger 
hon.
Laila har också utvecklat samarbeten 

runt fotografering-
en. Att småbarns-
mammor behöver 
få känna sig vackra 
och ompysslade 
mellan blöjbyten 

och nattvak, har hon tagit fasta på till-
sammans med Elin Wiklund, makeu-
partist och hairstylist.
-Elin stylar mammorna och jag fotar 
dem, antingen ensamma eller med sina 
barn.
Ett annat samarbete är med barnmor-
skan Åsa Österberg.

Bilden: Laila Villebeck 
har specialiserat sig 
på att fotografera barn. 
Under hösten etable-
rade hon sin studio på 
Brigadgatan 16.

Nu börjar slutet på ett in-
tensivt om- och tillbygg-
nadsarbete för Trafikver-
kets nya lokaler att skönjas.  

Med byggstart under juni och med ett 
antal byggnadstekniska överraskning-
ar, som vi för övrigt alltid kan bjuda 
på i våra gamla hus från 1922, har våra 
entreprenörer och tekniska konsulter 
på ett förtjänstfullt sätt genomfört ett 
tidskrävande och komplicerat bygg-
projekt. Trafikverkets representanter 
och konsulter har också ställt upp med 
snabba beslut och avgöranden i kri-
tiska skeden i byggprocessen. Vädret 

har också, med några dagars undantag, 
samarbetat för att nå ett kvalitetsmäs-
sigt bra slutresultat.

1 700 kvm i två hus
Lokalytan är sammanlagt ca 1 700 
kvm, fördelade på tre plan och i två 
byggnadskroppar som länkas samman 
via trapphus och hissar. Adressen är 
Brigadgatan 10-12.
Brigadgatan 12, sammanbindnings-
byggnaden mellan två gamla kasern-
byggnader är den sista byggnaden i det 
gamla militäretablissemanget som nu 
genomgår en komplett helrenorvering 
och modernisering med full tillgäng-

Text: Steve Andersson

lighet och ny teknik som klarar nya, 
moderna krav. Sammantaget har Gar-
nisonsfastigheter, sedan starten 1998, 
nu investerat i runda tal ca 1 miljard 
kronor inom Linköpings gamla ned-
lagda Garnison I4 och A1.

Flyttar in
Trafikverket kommer att flytta in i sina 
nya lokaler i två steg med början i ja-
nuari 2014.

Vi hälsar våra nygamla hyresgäster väl-
komna till nya lokaler på Garnisonen.

Trafikverkets flytt
Ny(gammal) hyresgäst - Trafikverket



Brigadgatan 22 blir vårt experiment-
hus under vintern som kommer och vi 
ser med spänning fram emot att utvär-
dera resultatet med förhoppningen att 
vi kunnat minska energiförbrukningen 
utan att för den skull försämra inom-
husklimatet för våra hyresgäster. 

Miljövänlig förvaltning
Under hösten har vi också arbetat 
fram en policy för vilka byggnadsma-
terial som ska användas vid om-och 
nybyggnation. Där ställer vi tydliga 
miljökrav till våra entreprenörer. Men 
det stannar inte enbart vid val av bygg-
nadsmaterial utan kraven inbegriper 
även entreprenörens arbetsplanering 
så att onödiga transporter försvinner 
och att de transporter som sker, sker 
på ett miljövänligt sätt.

100 år gamla hus
En annan viktig miljöpoäng med stora 
delar av vårt fastighetsbestånd är att 
flera av våra hus är återanvända ka-
sernbyggnader. Med snart 100 år på 
nacken har de visat att kvalitet lönar 
sig ur ett miljöperspektiv. Det bygg-

nadsmaterial som man en 
gång använde när husen 
byggdes var så pass bra att 
husen kan stå länge till och 
vi försöker i möjligaste mån 
följa den traditionen när vi 
bygger nytt. Allt för att ett 
begrepp som hållbar ut-
veckling ska kunna fyllas 
med konkret innehåll och 
inte bara bli en tom fras. 

Ett av kontoren i Garnisonsfas-
tigheters nya företagshotell på 
Brigadgatan 16 är ”sambands-
central” för Fredrik Varverud, 
som driver Allmänna El i Linkö-
ping.
-Läget passar oss perfekt. Cen-
tralt och nära många av våra 
uppdrag, säger han.

Företaget etablerades i Motala på 
1970-talet och har sedan 2006 verk-
samhet även i Linköping. Fredrik är 
delägare tillsammans med Lars Wen-
nerbo, som basar för företaget i Mot-
ala.
Allmänna El har totalt 17 anställda 
och jobbar med service och nyinstal-
lationer för offentliga och privata upp-
dragsgivare. 
-Några exempel på projekt är bygget 
av den nya riksvägen mellan Motala 
och Mjölby, där vi står bakom all be-
lysning längs vägen samt uppdrag i oli-
ka byggprojekt på området Ekkällan. 
Vi har även medverkat vid bygget av 
Domstolsverkets nya fastighet här på 
Garnisonsområdet, berättar Fredrik.

Snabb utveckling
Förutom större byggprojekt, jobbar 
företaget just nu mycket med installa-
tioner av solpaneler, i bostadsrättsför-
eningar, villor och på lantgårdar.
-Efterfrågan ökar och vi hänger med, 
säger Fredrik.
Elektrikerbranschen har utvecklats 
snabbt under de senaste 10 – 15 åren.
-Det har att göra med hela samhällets 
explosionsartade utveckling inom den 
digitala tekniken. En elinstallatör gör 
så mycket mer än drar ledningar och 
monterar eluttag. Domstolsverkets lo-
kaler är exempelvis mycket tekniktäta, 
utrustade för filminspelningar, upp-
koppling för videoförhör och samord-
ning av belysningsfunktioner. Där var 

Vårt pågående 
miljöarbete
Hållbar utveckling är ett be-
grepp som lätt kan bli en tom 
fras utan något konkret inne-
håll. För oss som fastighetsbo-
lag är frågan en viktig ansvars-
fråga av flera skäl.

Dels därför att för oss som bor på 
den norra delen av jordklotet så är det 
ett faktum att merparten an den en-
ergi som förbrukas i landet går åt till 
att värma och kyla våra lokaler. Men 
också därför att vi här på Garnisons-
området ofta bygger om och bygger 
nytt med följden att vi förbrukar en 
hel del resurser i form av olika typer 
av byggnadsmaterial. 
När det gäller den första punkten har 
vi, under det gånga året, ägnat en hel 
del tid och kraft åt att energioptimera 
våra hus. Ett viktigt projekt har varit 
att installera en helt ny typ av styrning 
för värme- och kylsystemet. Systemet 
tar hänsyn till att de hus vi har är tunga 
stenhus med förmågan att magasinera 
värme på ett sätt som en lättare hus-
stomme inte har. 

Miljö & energi Allmänna El

Text: Johan Elwing 
Foto: Lasse Hejdenberg



Drivkraften är
att lösa problem

det viktigt att våra installatörer hade 
kunskaper i dataprogrammering.

Ofta ute i fält
Fredrik har många projekt att hålla 
koll på parallellt. En vägg i hans kon-
tor är ”tapetserad” 
med scheman över 
tidsplaner. 
-Utan de här pla-
nerna skulle jag 
stå mig slätt, säger 
Fredrik. 
Han administrerar 
företaget från sitt 
skrivbord men är 
dagligen ute och snurrar mellan de 
olika uppdragen. Medarbetarna tittar 
in då och då men är oftast ute i fält 
och jobbar.
-Jag trivs när det händer mycket under 
en dag. Det är stimulerande att träffa 
olika människor. Min drivkraft är att 

Ny hyresgäst - Allmänna El

vara en problemlösare, att få nöjda 
kunder, säger Fredrik.

Bidrar med idéer
Branschen jobbar för att kunderna ska 
se elektrikern som en tillgång på ett ti-

digt stadium i sitt projekt.
-Med vår kompetens kan vi bidra med 
många bra lösningar för exempelvis 
belysning eller planering av elanslut-
ningar utifrån hur en lokal eller fastig-
het ska användas. I samma stund man 
ringer snickaren ska man även kontak-

Text: Annelie Sylvan
Foto: Lasse Hejdenberg

ta elektrikern. Det bästa är när vi går 
hand i hand. När elektrikern kommer 
in i ett sent skede, minskar valmöjlig-
heterna. Ingen vill ju till exempel bryta 
upp en nykaklad vägg för att få en 
önskad belysning, säger Fredrik. 

Branschen är 
k o n j u n k t u r -
känslig och be-
roende av att 
samhället satsar 
på byggnation.
-Vi ser positivt 
på framtiden. 
Linköping växer 
och det kom-

mer att behövas många nya bostäder, 
till exempel.
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Årets Luciamarknad- och kväll i bilder!
Tack till alla som kom!
Se fler bilder på www.garnisonsfastigheter.se
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Roger Breid och hans kollegor 
på Green Landscaping är redo 
för en vit vinter. 
-Vi har 160 snöröjare i bered-
skap som kan rycka ut när jag 
trycker på startknappen, säger 
han.

Green Landscaping har tagit hand om 
grönytor och snöröjning på Garni-
sonsområdet i sex år.
Nu har företaget även etablerat eget 
kontor i området, bemannat med sex 
personer. 
-Det passar väldigt bra med tanke på 

vårt uppdrag för Garnisonsfastig-
heter, men även med tanke på vårt 
nya stora uppdrag för Landstinget i 
Östergötland. Vi finns nu väldigt nära 
sjukhuset, som är vårt största objekt 
för Landstinget. Det gör att vi kan 
arbeta effektivt, säger Roger Breid, 
distriktschef, som själv sitter på före-
tagets administration på Westmansga-

tan i Valla.

Säsongsarbete och expertis
På sommaren är det gräsklippning, 
renhållning och underhåll av grönytor 
som dominerar arbetsuppgifterna i 
företaget, medan vintern är vikt åt 
snöröjning.
-Att driva en verksamhet som till 
stora delar styrs av säsongsarbete är 
en utmaning. Vi anställer egna sä-
songsarbetare men tar också in hjälp 
via underentreprenörer. Det gäller 
särskilt för vinterns snöröjning, berät-
tar Roger.

Green Landscaping utför även an-
läggningsarbeten och har exempelvis 
gjort nya innergårdar i Ryd och byggt 
upp den nya Strömsparken i Norrkö-
ping i samarbete med Skanska.
-Vi har dessutom egna experter, till 
exempel arborister (trädvårdsspecia-
lister). I Stockholm har vi medverkat 
vid flera flyttningar av gamla träd i 

innerstaden, berättar Roger.

I hela landet
Bolaget, som bildades 2010 genom 
fusion av ett antal kända företag i 
branschen, finns representerat i större 
delen av landet, via tre regioner. 
-Region Öst, som Linköping tillhör, 
omfattas även av Stockholm, upplyser 
Roger.
Huvudkontoret finns i Malmö. Totalt 
arbetar 600 personer i bolaget, varav 
55 i Linköping.
-Våra kunder är i huvudsak offentliga 
aktörer. Landsting och kommunala 

och statliga fastighets-
bolag till exempel. 
Men vi har även pri-
vata bolag och mindre 
uppdragsgivare som 
bostadsrättsföreningar 
och samfällighetsför-
eningar.

Snöröjare får respons
Vintern är den tid på året då Roger 
och hans kollegor får som mest feed-
back från allmänheten.
-Vårt arbete påverkar andra männis-
kors vardag. Våra medarbetare syns 
verkligen när de är ute på uppdrag. 
Människor kommer fram och har 
önskemål eller frågor. Responsen från 
allmänheten är en del av charmen 
med vårt arbete, säger Roger.
Att Green Landscaping är på plats 
när snön hopar sig på gatorna är en 
fråga om trygghet och säkerhet. Snö 
och halka ska bekämpas så att män-
niskor kan ta sig fram utan att skada 
sig.
-Vi har vissa kriterier att gå efter men 
när snön blivit 3-5 centimeter drar vi 
igång vårt arbete på bred front. Och 
på sjukhusets helikopterplatta talar vi 
om nolltollerans vad gäller snö och is.

Vi har 160 snöröjare
i beredskap

Ny hyresgäst - Green Landscaping

Text: Annelie Sylvan
Foto: Lasse Hejdenberg



Med jämna mellanrum låter vi 
ett externt analysföretag un-
dersöka hur vi är som hyres-
värd och hur våra lokaler upp-
fattas av våra hyresgäster. I år 
tyckte vi det var dags igen och 
återigen har vi fått 
med beröm godkänt 
på det mesta, något 
som vi är tacksamma för. 

Vi kommer att anstränga oss ännu mer 
för att leva upp till det goda resultat 
som vi fått i undersökningen. Det 
framkommer att vi har bra lokaler, 
hög standard på husen, lokalerna och 
utemiljön. Något som vi är glada för 
eftersom vi har lagt och fortsatt läg-
ger mycket energi på. Att förvalta ett 
fastighetsbestånd av den typen som 
finns här på garnisonsområdet kräver 

både tid och eftertanke. Eftersom hu-
sen snart fyller hundra år och med den 
omtanke man la ner när man en gång 
byggde dem, förtjänar husen att bli väl 
omhändertagna.

Vad berättar då undersökning-
en om oss som hyresvärd?
Jo, att vi är uppskattade för vår goda 
service, att vi har en bra dialog med 
våra hyresgäster och att vi är lyhörda 
för hyresgästernas behov och önske-
mål. 

Den kritik som vi fått handlar i huvud-
sak om förbättringar av närservicen i 
form av till exempel matbutik och 
bankomat, några är missnöjda med 

parkeringsmöjligheterna samt vi behö-
ver bli bättre på att återkoppla när vi 
har åtgärdat fel och brister i lokalerna. 
När det gäller parkeringsmöjligheterna 
har vi genom höstens åtgärder tillska-
pat ytterligare drygt tjugo p-platser 

och kommer under 
kommande år att fort-
sätta att jobba med den 

frågan. Önskemålen om förbättrad 
närservice har vi med oss hela tiden. 
Vi jobbar för att få till kompletterande 
butikstableringar på vår lilla butiksgata 
i hopp om att kunna tillgodose alla de 
behov och önskemål som finns. 

Vi vill avslutningsvis tacka alla er som 
medverkade i undersökningen och 
som gjort det möjligt för oss att för-
bättra oss ännu mer. 

”79% kundnöjdhet - det är vi nöjda med”

”Vi har fantastiska lokaler”

”Lättillgänglig och lyhörd”

”En bra hyresvärd som månar 
om sina hyresgäster”

”Pålitlig och håller vad den lovar”

”Personlig service, tillgänglig och 
trevligt bemötande”

Nöjda hyresgäster
NHI - Nöjd Hyresgäst Index

Text: Johan Elwing 
Foto: Lasse Hejdenberg



Brandsk
ydd

BRANDSKYDDSPOLICY

Omfattning

Med brandskydd avses det samlade arbetet inom I4/A1 Garnisonsfastigheter AB 

att förhindra och förebygga skador på person, egendom och miljö. Vidare avses de 

åtgärder som krävs för att uppfylla gällande myndighetskrav.

Det systematiska brandskyddsarbetet omfattar samtliga byggnader och verksam-

heter där I4/A1 Garnisonsfastigheter AB har ett ansvar i form av arbetsgivare eller 

fastighetsägare.

Som ett led i det systematiska brandskyddsarbetet har riktlinjer utarbetats för det 

byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet inom bolaget.

Riktlinjerna, som underställs denna brandskyddspolicy, behandlar organisations-

struktur för det systematiska brandskyddsarbetet, byggnadstekniska kravnivåer 

mm.

Syfte

Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet är att säkerställa en enhetlig och 

ändamålsenlig brandskyddsnivå vilken så långt som möjligt förhindrar uppkomst av 

brand och vidare minimerar risken för personskador samt skador på egendom och 

miljö till följd av brand. Brandskyddet skall upprätthållas och utvecklas inom verk-

samheten genom kunnig och motiverad personal.

Mål

•	 Att en brandskyddsorganisation genom fastlagt ansvar, fastlagda befogenheter, 

god kunskap och fungerande rutiner medger ett effektivt förebyggande brand-

skyddsarbete där skador på personer, egendom och miljö minimeras.

•	 Att de byggnader som ägs av I4/A1 Garnisonsfastigheter AB genom en konti-

nuerlig avstämning och uppföljning, skall uppvisa en god balans mellan brand-

skydd och brandrisker.

•	 Att berörd personal inom I4/A1 Garnisonsfastigheter AB skall vara medvetna 

om och utbildade i brandskyddets betydelse och inneha kunskap om bolagets 

brandskyddsarbete avseende förebyggande brandskydd.

Linköping/Östersund 2006 I Regementsfastigheter ingår 

I4/A1 Garnisonsfastigheter AB & A4 Campus AB

Läs vår
brandskyddspolicy
här bredvid


