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Information från AB Ronneby Industrifastigheter



Välkomna till oss
Vi hälsar Entreprenör Tommy Lindqvist välkommen till Kallinge 
Företagscenter. Tommy är speditör främst åt Tidsam. Ni hittar honom i 
fastigheten QA med adress Järnbruksvägen 5. 

I Bredåkra, Folksamhuset har delar av utbildningsförvaltningen flyttat 
in. De finns på plan 2 tillsammans med delar av kostenheten, Ronneby 
Kommun.

Fjärrvärmeföretaget Cetetherm AB är tillbaka på marknaden och har 
återuppstått som varumärke. Bolaget har sedan många år funnits 
i våra lokaler, men då under namnet Alfa Laval. Numera heter de 
Cetetherm AB och ni hittar dem i Kvarteret Telefonen.

Vi hoppas ni kommer att trivas hos oss!

Träffa oss på 
Ronneby NU
Träffa oss på Blekinge 
Convention Center. Den 23/9 
kl 10-15 finns vi på Ronneby 
Nu näringslivsmässan. För 
information kring mässan gå in på 
ronnebynu.se

Lediga lokaler i våra 
företagsbyar
166 kvm ljus och fräsch 
kontorslokal. Närhet till 
Resecentrum och vackra 
promenadstråk längs Ronnebyån 
- Kvarteret Telefonen

1 981 kvm produktionslokal med 
travers, större portar, kontor 
och konferensrum - Kallinge 
Företagscenter.

128 kvm ljus och fräsch 
kontorslokal på andra våningen - 
Kallinge Företagscenter.

217 x 2 (alt 440) kvm 
kontorslokal. Hyr ett våningsplan 
eller hela byggnaden - Kallinge 
Företagscenter

Vill du veta mer om våra 
hyreslediga lokaler, titta in på 

vår hemsida abri.se!

Fri entré



Pågång i våra företagsområden
För att möta framtidens krav vad det gäller komfort och kyla, håller vi 
nu på att bygga om ventilation på Ronneby Brunn. Kontaktperson från 
ABRI är Thomas Palmquist.

Ommålning av fasaden i Svenstorp, Bräkne-Hoby pågår. Kontaktperson 
från ABRI är Tommy Svensson.

I Kallinge Företagscenter håller vi på med två takbyten Det gäller 
byggnaderna QC och QA. Projekten drivs av vår konsult Patric 
Wihlstrand. Kontaktperson från ABRI är Thomas Palmquist.

Systematiskt brandskyddsarbete
Alla våra hyresgäster har ett eget ansvar för arbetet med det 
systematiska brandskyddet. Minst en gång om året skall du 
ha översyn i dina lokaler där du bland annat kontrollerar att 
utrymningsvägarna är fria, att utrymningsskyltar finns och syns, att 
brandsläckare finns på plats och fungerar, och att personalen vet hur 
de skall agera vid en eventuell brand eller olycka. Detta arbete kallas 
för ”systematiskt brandskyddsarbete”. 

Företag med större verksamhet måste dessutom lämna in en 
redogörelse för att visa att brandskyddsarbetet är utfört. Blanketten 
”Genomförande av kontroll” ska vara granskad, ifylld och ABRI 
tillhanda senast den 1 december. 

Vid frågor kontakta Tommy Svensson, ansvarig för arbetet med 
systematiskt brandskydd, på telefon 0457-61 81 82.



Följ oss på

tel 0457-61 87 00, www.abri.se

Guldeken - vem sticker ut mest i Blekinge?
Tävlingen Guldeken lyfter fram de goda exemplen i Blekinge. 
Framgångsrika företag, drivna entreprenörer eller andra insatser som 
bidrar till utveckling. Den 5 oktober är det dags för den tjugofjärde 
Guldekengalan i ordningen. Årets näringslivsgala tar plats i Ronneby 
på Blekinge Convention Center. Nytt pris för i år är Made in Blekinge. 
Läs om priskategorierna och anmälan på guldeken.com

Det händer mycket i Ronneby
Handelsområdet Viggen växer. Vid östra infarten skapas elva nya 
tomter och vid Östra Piren finns ledig plats för företag med marin 
inriktning. Intresset hos näringslivet är stort - många företag väljer 
att etablera sig här. Ronneby Kommun räknar med att cirka 350 
nya arbetstillfällen kommer att skapas under de närmaste åren. 
Läs mer om vad som händer i Ronneby Kommuns invånarmagasin. 
Ni hittar det på ronneby.se

Handelsområde Viggen


