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Följ oss på 

Ronneby NU på Blekinge Convention Center
Söndagen den 24 september kl 10.00 öppnar portarna på Blekinge Convention Center. 
Mässan är öppen fram till 15.00. Fler än hundra företag visar upp sina verksamheter på 
årets företagsmässa Ronneby NU. Nytt för i år är de olika tematorgen. | Leva, bygga, bo 
| Hälsa, kost, motion | Mode och skönhet | Teknik, IT, säkerhet | Mat och smak | Besök 
och tuism | Arbetsplatstorget | Stolt över Ronneby | Under dagen bjuds det på smakrover, 
upplevelser och prova-på-aktiviteter. ABRI finns på plats under temat Leva, bygga, bo.

Vi ses på Ronneby NU!

Guldeken återvänder till Ronneby med nya priskategorier
Den 6 oktober är det dags för den tjugotredje Guldekengalan i ordningen. Årets näringslivsgala 
tar plats i Ronneby på Blekinge Convention Center där ABRI sponsrar priset Made in Ronneby. 
I år finns det även två nya kategorier; Årets Tillväxtpris samt Hållbara Blekinge. Läs om 
priskategorierna och anmälan på guldeken.com.



www.abri.se

December - deadline för 
brandskydd
Nu är det dags att ta tag i det systematiska brandskyddsarbetet. 
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.

Mer info om våra lediga 
lokaler finns på abri.se

Brännbart material utefter 
fasaden
ABRI har under augusti månad haft representanter från 
försäkringsbolaget på plats. Efter att ha besökt alla våra 
fastigheter hittade de flera anmärkningar på brännbart 
material runt fastigheterna. Det är NI som hyresgäst som 
ansvarar för att detta ska upphöra. Ni får absolut inte 
placera lastpallar, plast, bildäck osv intill fasaderna. Detta 
ska placeras i låsta containrar eller inne i lokalerna.

Det inte är tillåtet att förvara 
brandfarligt materiel utefter fasaderna!
I slutet på augusti har någon/några eldat bildäck på 
järnbruksbron på Kallinge Företagscenter. Polisen kunde 
släcka elden och gör nu en utredning på vad som hänt. 
Vi måste tillsammans hjälpas åt för att skapa en trygg 
utomhusmiljö. Finns det inget material att elda så 
minskar risken för anlagda bränder.

Energi och klimatrådgivare
Visste du att Ronneby kommun har en energi- och 
klimatrådgivare? Han heter Magnus Olofsson och 
kan hjälpa dig med frågor som berör bl.a teknik och 
konsumentvägledning på temat energi och klimat. Det 
kan t. ex. handla om uppvärmning av lokaler, belysning, 
maskinteknik och transporter. Han erbjuder gratis hjälp 
till privata företag, föreningar/organisationer samt till 
kommuninvånare/hushåll. Ni når Magnus Olofsson på 
0457-61 81 01 eller på magnus.olofsson@ronneby.se

Energimyndigheten har en massa bra tips om du vill 
spara energi och ta hand om miljön, bl.a för er som har 
vikportar eller takskjutsportar - stäng dem så släpper 
ni inte ut onödig värme!

   Våra hyreslediga lokaler
  35 kvm Hantverkaren
  87 kvm Bräkne-Hoby
  35 kvm Kallinge Företagscenter
217 kvm Kallinge Företagscenter
128 kvm Kallinge Företagscenter

ABRI hoppas kunna erbjuda Ronneby Kommuns unga 
framtidens skola under 2019.

Aktuellt i våra fastigheter
 
Svarven - kan bli Framtidens Skola
Vid årsskiftet lämnar Orbit One fastigheten Svarven. ABRIs 
styrelse har den 21 augusti 2017 tagit beslut att investera 
upp till 125 miljoner kronor i om- och tillbyggnad av kvarteret 
Svarven för att långsiktigt kunna hyra ut fastigheten till 
Utbildningsförvaltningen som en av Framtidens skolor.  Detta 
under förutsättning att Ronneby kommunfullmäktige fattar beslut 
om detta vid sitt möte den 28 september 2017. 

Kolafabriken utökar med 3 700 kvm
Under året har en omfattande lokalanpassningar gjorts i 
Svenstorp. Kolafabriken utökar sin produktionslinje och yta till 6 
400 kvm. På den ytan kan det tillverkas många kolor, som sedan 
ska levereras runt om i världen. På sikt kommer även butik med 
fabriksförsäljning att finnas i lokalerna.

Takomläggning på Telefonen
Fastigheten Telefonens totala 
takyta är 29 500 kvm. Under hösten 
kommer 7 300 kvm tak läggas om. 
Arbetet beräknas vara klart innan 
årsskiftet 2018.
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