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Mor och dotter 
får Garnisonen
att blomma

Anhörigcenter ger 
stöd och gemenskap

GARNIZONEN JUNI 2016

Invigningsmingel 
på Skvadronen
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Vilken fin vår och försommar vi 
har haft! 
Det är dags att sammanfatta det 

första halvåret 2016. Och vi har åter gläd-
jen att presentera ett nytt nummer av Gar-
nizonen – vår egen tidning där vi berättar 
om stort och smått, händelser och akti-
viteter som påverkar oss på Garnisonen i 
Linköping.
EFTER CIRKA SEX MÅNADER med en tem-
porär ägarstruktur har Garnisonen i Lin-
köping, tillsammans med Campus i Öster-
sund och Högskolan i Halmstad, förvärvats 
av Intea Fastigheter AB. Tillträde skedde 
den 2 juni 2016. Intea är inriktat på lång-
siktigt, aktivt ägande av samhällsfastigheter 
och social infrastruktur. Intea finansieras av 
långsiktigt svenskt pensionskapital. För den 
som vill veta mer - gå in på www.intea.se. 
För oss som jobbar i den operativa verk-
samheten känns det bra med en långsiktig 
ägare med erfarenheter från motsvarande 
fastigheter/hyresgäster i Sverige. Vår orga-
nisation ser oförändrad ut efter förvärvet.
I VÅR LÅNGSIKTIGA förvaltningsprocess fort-
sätter vi att fokusera på energi- och miljö-
arbete parallellt med planerade underhålls-
åtgärder. Våra ambitioner, tillsammans med 
våra hyresgäster, är att ytterligare förbättra 
vår kundnöjdhet, minska våra driftkostna-
der och effektivisera hela förvaltningspro-
cessen. Vi har tittat på möjligheterna och 
intresset från våra hyresgäster för att sätta 
upp laddningsstationer till eldrivna for-
don. På grund av det lite svala intresset har 
vi dock beslutat avvakta tills vidare med 
investering – men vi får säkert anledning 

att återkomma i frågan. Läs vidare i Gar-
nizonen om våra övriga aktiviteter och 
nyligen genomförda NHI-undersökning 
(Nöjd Hyresgäst Index).
FASTIGHETSUTVECKLINGEN på Garnisonen 
fortsätter också i oförminskad takt. Nybyg-
get, Skvadronen, besiktades i januari och 
togs i bruk under februari. Flera nya hyres-
gäster flyttade in i våra lokaler i början på 
året, bland annat i Skvadronen. Det rör sig 
om nya rättsvårdande enheter, kommunal 
verksamhet och en klinik för plastikkirurgi. 
Ytterligare ett par nya hyresgäster är på väg 
in till hösten. 
VI HAR OCKSÅ mött hyresgästers förändrade 
lokalbehov genom ett antal omförhand-
lingar och hyresgästanpassningar. 
Lokalerna för restaurang- och konferen-
sanläggningen Brigaden, på Brigadgatan 
17, kommer att genomgå en omvandling 
och uppfräschning. En större om- och till-
byggnad planeras i delar av lokalen för en 
ny hyresgästs räkning. Bygget påbörjas i 
höst och beräknas pågå ett år.
VI ÄR TACKSAMMA för att allt fler väljer att 
etablera sig och sina företag på Garnisonen. 
Det börjar bli svårt att hitta tomma ytor, 
men vi har fortfarande kvar ytor att hyres-
gästanpassa.
Jag hoppas att alla läsare av Garnizonen 
och alla era nära och kära får den fina, 
avkopplande och sköna sommar vi alla 
förväntar oss!

En trevlig läsning önskar
Steve Andersson

Allt fler  
väljer  
Garnisonen

GARNIZONEN JUNI 2016
INNEHÅLL 

Våra hyresgäster

> Att driva en blomsterbutik innebär mycket 
arbete.
– Vi har skapat något eget och får vara kreati-
va varje dag, säger Anette och Sara Forsman. 
 Sidan 3 – 5
 

> Anhörigcenter flyttade in på Brigadgatan 14 
i höstas.  Sidan 6 – 7

Garnisonen

> Invigningsfest på nya Skvadronen.   
 Sidan 8 – 9

> Örjan Angelöv, ny husansvarig hos 
 Garnisonsfastigheter. 
 Sidan 10
> Nöjda hyresgäster. 
 Sidan 12

Garnizonen ges ut av Garnisonen Fastighets AB till hyresgäster.

Ansvarig utgivare: Steve Andersson Samordning: Sandra Kentemo 

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

steve andersson, vd
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De smyckar Garnisonen 
med blommor och blad  
 >>

Årets tema för Garnisonens drygt 50 
blomsterurnor är exotiskt – gröna palmer 
och färger i rött och orange.
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Företaget började gro samma dag som 
Anette fick syn på den lilla lokalen, för 
fem år sedan.

– Jag hade pendlat till ett jobb som flo-
rist i Norrköping i många år. Jag ville slippa 
de långa resorna och få lite energi över till 
fritiden. En egen butik, bara fem minuter 
hemifrån, kändes som en nytändning, förkla-
rar Anette.

Dottern Sara, som också är florist, hakade 
gärna på.

 EGEN STIL
Tillsammans har de byggt upp företaget och 
utvecklat en personlig butik, där inredning 
och blommor förenas.

– Vi väljer noga ut vad vi vill sälja i buti-
ken. Vi kikar förstås på trender men skapar 
ett eget koncept. Här ska man hitta lite unika 
prylar, sådant som inte finns överallt, säger 
Sara. 

 BRUDBUKETTER EN NISCH
De är på plats vid halvåtta på morgonen och 
sen går dagen i ett högt tempo.

Varor packas upp och tas om hand. Snitt-
blommor förvandlas till arrangemang och 
buketter, framför allt brudbuketter som bli-
vit något av butikens nisch. Planteringar och 
urnor ute hos kunder ses över. Beställningar 
av olika slag ska budas ut.

– Vi kör budbilen själva. Det är kul och 
omväxlande att ha så många olika uppgifter 
under dagen, tycker Sara.

 INREDER KONTOR
Kunder är boende och företag i närområdet, 
olika bostadsrättsföreningar och entrepre-
nadföretag. Även företag i andra stadsdelar 
har upptäckt blomsterbutiken på garnison-
sområdet.

Och marknaden växer.
– Vi har en del uppdrag i Stockholm och 

Göteborg. Nästa vecka ska vi till exempel 

plantera över 200 urnor i södra Stockholm. 
Vi gör också kontorsinredningsuppdrag, 
berättar Sara.

 JOBBAR PÅ SEMESTERN
En stilla fråga: Blev det mer fritid med en 
egen blomsterbutik fem minuter hemifrån?

Anette skrattar gott.
– Nej, verkligen inte! Men vi fick något 

annat - chansen att utveckla vår kreativitet 
och vår egen grej. Det slår allt, säger hon.

Blir det någon semester för er?
– Jadå, vi har stängt i juli. Men vi är här 

då och då för att ordna med bokade brud-
buketter och för att sköta de planteringar vi 
ansvarar för, säger Sara. 

 BLOMMOR VÄCKER GLÄDJE
De möter en hel del positiva reaktioner för 
sina blomsterarrangemang på Garnisonen.

– Det värmer i hjärtat. Vi har olika teman 
varje år. Den här sommaren satsar vi på exo-
tiska växter och färger i rött och orange. Det 
är kul att skapa lite förväntan, säger Anette.

Blommor är också rena hälsokosten för 
stressade själar, menar de.

När som helst under dagen kan det 
komma in kunder med något vilt i blicken. 

– De bara måste ha lite blommor säger de. 
Blommor gör något med humöret, man blir 
gladare, säger Anette.

– Vårt motto är att göra världen lite grö-
nare och skönare, säger Sara. 

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

Det blommar och grönskar på Garnisonen. Kreatörerna bakom 
de färgstarka arrangemangen i urnor och rabatter är Anette och 
Sara Forsman, mor och dotter, som driver butiken Blom o Blad. 

Vårt motto är 
att göra världen 
lite grönare och 
skönare.
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Det är inte alla mödrar och döttrar som skulle kun-
na driva ett företag ihop. Men för Anette och Sara 
är den nära kopplingen en fördel, tycker de. 
– Vi är raka och ärliga mot varandra och vet var vi 
har varandra, säger Anette. 

Blommor och inredning hör ihop. Det har Anette 
och Sara tagit fasta på i sin butik.
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Arbetsterapeut AnnMari Löf arbetar halvtid 
på Anhörigcenter, där hon bland annat håller i 
stresshanteringsgrupper, taktil massage och 
målargrupper. Hon är också yrkesverksam 
som konstnär.

FAKTA

ANHÖRIGCENTER, BRIGAD

GATAN 14

Kommunal stödverksamhet för anhöri-

ga som vårdar närstående.

Etablerades 2007, verksamheten har 

kontinuerligt utökats sedan starten.

Här arbetar idag två socionomer (på 

totalt 150 procent) och två arbetste-

rapeuter (150 procent).

Cirka 400 personer har regelbundet 

kontakt med Anhörigcenter.

Har du frågor: 013-26 31 95
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– När det är som tuffast kan vi 
vara en livlina, säger AnnMari 
Löf, arbetsterapeut på Anhörig-
center, som flyttade in på Garni-
sonen i höstas.

Var femte person vårdar en närstående 
i Sverige idag. Kommuner har enligt lag 
skyldighet att ordna någon form av stöd till 
vårdande anhöriga. Hur det stödet ser ur är 
olika i olika kommuner.

– Vi är väldigt stolta över det Anhörig-
center som byggts upp i Linköping, fram-
håller AnnMari.

 KAFÉ OCH GRUPPER
I de rymliga lokalerna på Brigadgatan 14 
finns både öppna och organiserade aktivi-
teter.  

– Man kan titta in och ta en kopp kaffe 
i kaféet vissa dagar. Här finns möjlighet 
att anmäla sig till någon av våra aktivitets-
grupper. Man kan delta i utflykter. Vi har 
enskilda stödsamtal men även samtalsgrup-
per. För egen del håller jag i taktil massage, 

målargrupper och en stresshanteringsgrupp, 
berättar AnnMari.

 PÅ GRÄNSEN TILL UTBRÄNDHET
Många av dem som söker sig till Anhö-
rigcenter vårdar sin make eller maka, sitt 
barn eller en nära vän. En stor grupp är de 

som vårdar en närstående med demens. En 
annan grupp, som växer, är föräldrar med 
omsorg om barn med neuropsykiatriska 
funktionshinder (till exempel autism, Asper-
ger, ADHD).

– Som vårdande anhörig har man väldigt 
lite egen tid. Många befinner sig på gränsen 

till utbrändhet och får också fysiska besvär 
och utmattningssymptom, säger AnnMari.

 HANTERA SIN STRESS
Anhörigcenter blir en fristad att landa i och 
hämta kraft ur.

– Här kan alla vara sig själva, i trygg för-
vissning om att alla andra vet hur krävande 
det är att vårda en närstående. Vi ställer 
också frågan hur den som vårdar mår. De 
är inte vana vid att prata om sig själva. Allt 
fokus brukar riktas mot den sjuka. Här kan 
den som vårdar få hjälp att hantera sin stress 
och sin egen oro, säger AnnMari.

 HUR TAR MAN KONTAKT MED 
 ANHÖRIGCENTER?
– Det är bara att komma in! Eller ringa och 
berätta om sin situation så bokar vi ett sam-
tal. Den som kommer hit upptäcker att det 
finns väldigt mycket att ta del av, om man 
vill och har möjlighet. Även de som yrkes-
arbetar kan delta, eftersom vi ordnar mycket 
aktiviteter även på kvällar och helger, säger 
AnnMari. 

Anhörigcenter 

”En livlina när det 
är som tuffast”

7

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg

Här kan den 
som vårdar få 
hjälp att hantera 
sin stress och sin 
egen oro.
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Stämningen var på topp när 
nybyggda Skvadronen invigdes, 
med en fest för 300 inbjudna 
gäster.

Bygget av den nya fastigheten på Brigad-
gatan 4 har framskridit enligt ritningar och 
tidsplan. I februari flyttade de första hyresgäs-
terna in. 

Men redan i januari hölls en festlig invig-
ning i de ännu oinredda lokalerna, med till-
bakablickar på Garnisonens historia av Gun-
nar Elfström och framtidsvisioner av vd Steve 
Andersson. Gästerna trakterades fältmässigt 
med tacos i behändiga matlådor, och utma-
nades med kluriga uppgifter i ett spel på surf-
plattor. Komikern David Batra intog så små-
ningom den provisoriska scenen och höjde 

stämningen ytterligare.
För Garnisonsfastigheter är den nya fastig-

heten en satsning på lång sikt.
– Den innebär att vi nu åter har vakanser att 

erbjuda både till nya och befintliga hyresgäster. 
De hyresgäster som växer och trivs på områ-
det, behöver inte flytta, säger Steve Andersson.

  

Champagne och tacos i matlådor!

Fältmässig och festlig invigning

Gästerna ställdes inför roliga utmaningar i ett spel på 
surfplattorna.

Linköpingskännaren Gunnar Elfström gav glimtar från livet 
på Garnisonen förr.

Enkel och praktisk servering – gästerna fick själva 
förse sig med tacos i matlådor.

Ovan: Vd Steve Andersson invigningstalade och 
sabrerade (det vill säga slog av glashalsen med 
en sabel) en champagneflaska utan att darra på 
handen.

Foto: Lasse Hejdenberg
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Champagne och tacos i matlådor!

Fältmässig och festlig invigning

Kvällen kröntes med ett framträdande av komikern David Batra.
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Örjan på 
plats som ny 
husansvarig

Örjan beskriver sin yrkesbana som lite ”krokig”.
– Jag har provat på lite allt möjligt. Jag har varit plåtsla-

gare, kört långtradare och buss och har även jobbat som 
kundtjänst- och datasamordnare. Men de senaste tolv 
åren har jag arbetat som driftstekniker, berättar han.

I bagaget har han dessutom en OVK-behörighet (obli-
gatorisk ventilationskontroll) som innebär att han har 
behörighet att besikta ventilationsanläggningar. Något 
som kan komma väl till pass i ett fastighetsbolag.

 ALLT SOM RÖR LOKALERNA
Rollen som husansvarig innebär allt från hantering av 
felanmälan till energisparlösningar och allmänna/före-
byggande driftsåtgärder. Hyresgästerna kan vända sig till 
sin husansvariga vid alla typer av frågor som rör lokalerna 
och fastigheterna. Örjan gjorde sin första arbetsdag på 
Garnisonen den 7 december och känner sig alltmer varm 
i kläderna, även om det fortfarande är en hel del att sätta 
sig in i.

– Framför allt är det mycket säkerhetsrutiner att ta till 
sig. Jag kommer att ta över ansvaret för de fastigheter 
som rymmer exempelvis polis, domstol och trafikverk, 
nu när husansvarige Kenneth Walfridsson går i pension, 
säger Örjan.

 FLYTT FRÅN NORRLAND
Garnisonsområdet är dock inte något ny bekantskap för 
Örjan. Här har hans pappa kommenderat uppställning 
och här har Örjan själv marscherat.

– Jag är uppvuxen i Norrland. Min pappa var yrkes-
militär vilket gjorde att vi hamnade i Linköping, när han 
fick tjänst vid A1. När jag sen gjorde värnplikten 1987, 
var det på I4, berättar han.

Örjan Angelöv, ny husansvarig hos 
Garnisonsfastigheter, är en ”doer” 
som inte tvekar att skrida till handling. 
På sommaren tar han gärna en tur på 
motorcykeln med sin Camilla eller njuter 
av husvagnslivet.

Jag har barnasinnet 
kvar, är nyfiken och 
gillar att prova nya 
saker.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Lasse Hejdenberg
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FAKTA

Örjan Angelöv, 49 år

Familj: Sonen Jonas 28 år och särbon Camilla

Bor: Tvårummare i Tannefors

Styrka: Envis, lojal, stresstålig, en ”doer” som 

aldrig glider undan en ålagd uppgift utan skrider 

till handling (allt enligt Camilla).

Svaghet: Vill göra saker på sitt vis men försöker 

bättra sig och ha ett mer öppet förhållningssätt.

Läser: Är ingen bokmal men läser då och då 

fackböcker.

Ser på: Serier som Walking Dead och Game of 

Thrones samt dokumentärer. Mest på vintern. 

På sommaren är det mc:n, husvagnen, fiske och 

resor som fyller tiden.

Lagar mat: Ja, gärna tillsammans med Camilla 

och goda vänner. Grillade rätter är återkom-

mande favoriter. Middag på egen hand blir ofta 

färdigköpt, avslöjar Örjan.

Därför blir skötseln av utomhusmiljön på 
Garnisonen också någonting som är viktigt 
att ha med i planeringen av miljöarbetet. 

– Under de senaste åren har vi satsat en 
hel del extra på att få utomhusmiljön att bli 
bättre. Nu när allting börjar grönska syns 
förändringarna tydligt. Många av de hål som 
fanns i häckarna är borta, ogräset är begrän-
sat, grusytorna ser renare ut och rabatterna 
är fina, säger Johan Elwing.

Det återstår fortfarande arbete, men det 
går entydigt åt rätt håll, betonar han.

– Vi har också satsat på fler krukor och 
urnor vid entréerna till husen. Det ger ett 
välkomnande intryck. Och vi kommer att 
fortsätta att jobba för att förbättra utomhus-
miljön så att de som rör sig här ska uppleva 
området som vackert och trivsamt.  

Frågor av det här slaget har blivit en del av 
våra liv och vår vardag och den som inte är 
medveten om sitt ansvar för miljön betraktas 
som otidsenlig numera. Den här medveten-
heten har slagit igenom hos entreprenörer 
och tjänsteföretag idag, vilket är mycket 
positivt, menar Johan Elwing. 

– Som fastighetsbolag märker vi detta på 
flera sätt. De entreprenad- och tjänsteföre-
tag som vi anlitar tar miljöfrågorna på stort 
allvar. Att välja miljömässigt bra alternativt 

för inköp av material är en självklarhet för 
dem. Företagen är noga med att sopsortera 
byggavfall och varje entreprenad har en mil-
jöansvarig. Att bedriva ett aktivt miljöarbete 
har blivit en del av vardagen för företag och 
det görs ständiga förbättringar. Vi tycker att 
det är en väldigt bra utveckling, bland annat 
eftersom det gör vårt eget miljöarbete i så 
mycket enklare.   

Förbättrad utomhusmiljö 
som välkomnar
Miljö handlar inte bara om återvinning och energiförbrukning. Miljö 
handlar också om att vi behöver ha en omgivning som är vacker, 
inspirerande och behaglig att vistas i.

”Aktivt miljöarbete hos entrepre-
nörer är en bra utveckling”
Har du sopsorterat idag? Cyklar du till jobbet? Äter du kött eller har du 
blivit vegetarian? Köper du miljömärkta produkter? Vad gör du för att 
minska din energiförbrukning? 

 RENOVERAR HUSVAGNEN
Örjan beskriver sig själv som en man i sina 
bästa år, som gärna njuter av livet genom 
motorcykelutflykter med sin Camilla, fis-
keturer, jakt och avkoppling i husvagnen. En 
resa till solen då och då uppskattas också.

– Jag har husvagnen säsongsuppställd i 
Tjällmo från april till september. Just nu är 
jag mitt uppe i renovering av den. Jag målar 
om, tapetserar, lägger in ny matta och lite 
annat ”piff”. Med lite ansträngning ska den 
nog bli klar till semestern.

 BARNASINNET KVAR
Nästa år fyller du 50 år. Hur känner du inför 
den födelsedagen?

– Jag känner mig inte som 50. Ålder är 
egentligen bara en siffra. Jag tycker att jag 
mår bra och enligt Camilla har jag barnasin-
net kvar. Jag är nyfiken och gillar att prova 
nya saker.

Hur ska du fira?
– Min son har visst redan planer på en resa 

vi ska göra. Det ser jag fram emot.  
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Preliminärt visar den senaste 
kundundersökningen bland Gar-
nisonsfastigheters hyresgäster 
på fortsatt höga nivåer när det 
gäller nöjdhet och lojalitet.
– Det är mycket glädjande, 
tycker vd Steve Andersson.

Under våren har Garnisonsfastigheter, till-
sammans med sina hyresgäster, ännu en gång 
genomfört en kundundersökning. Förra 
undersökningen gjordes 2013.

Vad innebär en sådan kundundersökning?
– Vi ställer ett antal frågor till hyresgästerna 

för att få veta vad vi kan förbättra. Det ger 
oss möjlighet att jämföra oss med branschen i 
övrigt och vi kan också jämföra våra resultat 
med tidigare års resultat, säger Steve.

Exempel på frågor som Garnisonsfastigheter 
vill ha svar på är: Vad tycker du om lokalen, 
fastigheten, området? Vad tycker du om ären-
dehantering och servicenivå? Vad tycker du 
om hyresvärdens miljöhänsyn och image? 
Hyreskostnaden i relation till läge, service och 
standard?

 SPORRAR TILL FÖRBÄTTRING
Analysen av undersökningen är inte helt klar 
i skrivande stund men preliminära siffror visar 
på ett resultat som ligger i topp inom bran-
schen.

– Det är mycket glädjande. Vi har fortfa-
rande höga nivåer på både LHI, det vill säga 
Lojal Hyresgäst Index och NHI, Nöjd Hyres-
gäst Index, säger Steve.

LHI ligger preliminärt på 77 och NHI på 
69, vilket är något lägre än föregående mät-
ning på Garnisonen 2013.

– Det sporrar oss att stärka vår kundkontakt 
i hela vår organisation, och till förbättringar 
på de punkter där vi kan ringa in problemet, 
säger Steve. 

 ENGAGEMANG OCH TIPS
En sammanfattning och analys av undersök-
ningens resultat kommer att läggas ut på Gar-
nisonsfastigheters hemsida, så fort materialet 
är färdigställt.

– Vi vill också passa på att tacka för 
engagemanget hos de 48 personer hos våra 
hyresgäster, som tog sig tid att svara på alla 
frågor. Särskilt glada är vi för de förbättrings-
förslag som vi fått. Som tack för detta engage-
mang och alla goda tips skänker vi, som över-
enskommet, 50 kronor per svar till Linköpings 
Stadsmission. 

Nöjda hyresgäster
Toppensiffror i branschen

Garnisonsfastigheter bjuder sina hyres-
gäster på glass – uppskattad tradition 
och ett säkert sommartecken.


