
PÅ GÅNG HOS  
våra hyresgäster
Van Ameyde nyanställer i Kallinge  
Van Ameyde jobbar mot några av landets 
största försäkringsbolag och har sitt kontor i 
Kallinge Företagscenter. Bolaget planerar att 
växa från 43 anställda till minst det dubbla 
på tre år. 
Van Ameyde köpte Sverigeskador AB med 
verksamhet i före detta kommunhuset 
för några år sedan. I samband med köpet 
flyttade man till Kallinge Företagscenter 
där man idag vistas på 850 kvadratmeter. 
I och med tillväxtmålet planeras för större 
lokalutrymmen och ombyggnation av tidigare 
fabriksyta.

Nya ägare till Berg & Berg 
Vi hälsar de nya ägarna till Berg och Berg väl-
komna som hyresgäster i Häggatorp. Vi ser 
fram emot ett långsiktigt samarbete och 
önskar Berg och Berg all framgång. 

Bygg Golv o Kakel till Hantverkaren 
Madeleine Kamnert och Stig Svensson 
på Bygg Golv o Kakel är nya hyresgäster i 
Hantverkaren från och med 1 mars på 213 
kvadratmeter kontor, lager och förråd. 

Bräkne-Krogen har ny ägare 
Välkommen Melli Lazgin som ny hyresgäst och 
ägare till pizzerian och restaurangen i vår fast-
ighet Svenstorp i Bräkne-Hoby. Melli Lazgin har 
stor erfarenhet av branschen och driver sedan 
många år även restaurang i Svängsta. 
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Fastighetsnytt
nr 1 2020

Glöm inte att du kan lämna 
serviceanmälan via webben!
Gå in på abri.se välj kontakt och serviceanmälan 
för att komma till vårt webbformulär. Snabb och 
pålitlig fastighetsservice är viktigt för oss – och 
för dig.
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Dynacon bygger 
Parkdalaskolan
ABRIs fastighet Svarven, som tidigare in-
rymde en industri för elektroniktillverkning, 
ska byggas om till Parkdalaskolan.

ABRI är bygg- och projektledare och under 
året kommer fastigheten att säljas till  
Ronneby kommun.  
– Vi är nöjda att äntligen kunna starta 
projektet och redan nu i mars kommer vi att 
rulla igång, säger ABRIs VD Dennis Roberteus.

Byggnadens yttre ramar behålls men in-
vändigt blir i princip allt nytt. Skolan får en 
tydlig entré, och bibliotek och matsal får en 
central placering. Det blir två stora ljusgår-
dar som är öppna från undervåning och upp 
till tak. Stort fokus läggs på inomhusklimat, 
ljud och ljus.

Byggprojektet beräknas kosta cirka 209 miljoner 
kronor och vara klart till november 2021.

Linda är tillbaka ♥
Vår projektkoordinator och ekonomiassistent 
Linda Karlsson är tillbaka från föräldraledig-

heten. Linda jobbar bland annat 
med fakturafrågor, hyresofferter, 
verksamhetsdokumentation och 
handhar administrativa frågor i 
ABRIs projekt.  
På fritiden är det full fart hemma 
tillsammans med två härliga små 
söner. När det blir tid över tränar 
Linda på gym och planerar  
bygget av familjens nya hus.

Ung Företagsamhet
Mässan Entreprenörskap på riktigt

Just nu laddar fler än 140 UF-företag upp 
inför UF-mässan i Blekinge Convention 
Center den 11 mars klockan 18-20 och den 
12 mars klockan 10 -14. 

ABRI stöttar Ung Företagsamhet och delar 
ut priset för Årets Mässmonter. Genom att 
vara värd för utmärkelsen vill vi uppmärk-
samma länets inspirerande och duktiga 
unga företagare. I kategorin Årets Mäss-
monter tävlar samtliga utställande företag. 

Från ABRIs styrelse medverkar ordföranden 
Johan Sandberg vid invigningen av mässan. 
1:e vice ordförande Tommy Mårtensson och 
styrelseledamot Henrik Mösenbacher delar 
ut ABRIs pris. 

Vi hoppas att få möta deltagarna i årets 
UF-företag igen som driftiga entreprenörer 
efter skolexamen! Lycka till!  

OM PRISET ÅRETS MONTER

Tävlingen syftar till att UF-företaget 
ska visa sin förmåga att utforma 
en monter med en tydlig koppling 
till varan/tjänsten och som 
informationskälla. 

Montern ska ha en tilltalande och 
originell utformning. 

Monterpersonal ska kunna skapa 
intresse för sin vara/tjänst och 
använda montern för att skapa 
försäljningstillfällen.
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Kallinge Marknad 9 maj klockan 10-17
MED MARKNADSKNALLAR, BOLLSPEL, TIVOLI, 
KAMELER, SCEN OCH SERVERING. 
Delar av parkeringarna i Kallinge Företagscenter kom-
mer att användas av besökare till Kallinge Marknad. 
Självklart har företag med verksamhet igång under 
dagen tillgång till erforderliga parkeringar och ska inte 
behöva betala. 

Vi gör vårt bästa för att ge dig så bra service som möjligt!


