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Ökad uthyrning under
historiskt år
2011 var ett mycket bra år för ABRI. Aldrig tidigare under bolagets
femtioåriga historia har det varit så fullt av verksamheter i
lokalerna. Vi hade över 96 % av bolagets totala yta uthyrd vid årsskiftet, detta trots den pågående osäkerheten i världsekonomin
som gör att många av våra hyresgäster inte kan eller vågar satsa
fullt ut. Under året höjde vi vår nettoomsättning med 2,8 % till
68,5 MSEK och resultatet landade på strax över 3 MSEK.
ABRI har de senaste åren valt att jobba offensivt med marknadsföringen
av lediga lokaler. Vi har satsat främst
på att minska vakanserna i företagsbyarna Telefonen och i Futurum, vilket
har varit en framgångsrik strategi. Futurum är nu fullt uthyrt och under året
har vi till och med fått bygga ut fastigheten för att få plats med all verksamhet. Även i Telefonen har antalet
outhyrda lokaler minskat under året,
då säkerhetsföretaget Areff Sweden
flyttade in och vårdföretaget Capio
byggdes ut.
Under hösten skrev ABRI en avsiktsförklaring med fd Backarydsgruppen,
Nordic Vehicle Convertion (NVC), om
en flytt av hela verksamheten från bolagets nuvarande lokaler i Backaryd
till lokaler i kvarteret Telefonen. NVC
utvecklar och bygger om fordon för
yrkesmässig trafik, exempelvis säkerhetsbilar och ambulanser, och tillverkar även lyft- och fjädringssystem
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för persontransportfordon. Det planerande avtalet mellan ABRI och NVC
berör ca 9 000 m² och produktionen
beräknas vara igång till hösten 2012.
De senaste årens extremt kalla och
snörika vintrar visar sig i ökade driftskostnader i årets bokslut. Utgifterna
gäller snöröjning men även underhåll,
eftersom tak och hängrännor skadats
av snömassorna och skottning.
I Kallinge Företagscenter har stora
ny- och ombyggnationer gjorts i samband med Ragn-Sells expansion i
området. Den 11 000 m² stora omlastningsterminalen invigdes under våren
och betjänar nu hela sydöstra Sverige. I och med nybyggnationerna under året ökade också ABRI:s totala
uthyrningsbara yta till 177 000 m²
Brunnsbadet, som ABRI var byggoch projektledare för under 2010, har
blivit ett mycket omtyckt och välbesökt turistmål. I anslutning till badet
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Vår uthyrningsnivå har ökat med över 4 %
till sammanlagt 96,3 % under 2011.

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Kort om ABRI
Ägare: Ronneby kommun
registrering: 1961, fick namnet
AB Ronneby Industrifastigheter 1972.
Verksamhet: Att äga, förvalta och
hyra ut fastigheter och lokaler samt att
arbeta med företagsetableringar och
aktiviteter som främjar näringslivets
utveckling i Ronneby.
Uthyrningsbar yTa: 177 000 m²
Antal fastigheter: 43
Antal hyresgäster: 130 företag
Nettoomsättning (2011): 68,5 MSEK
Resultat (2011): 3,1 MSEK
Vakansgrad (dec 2011): 3,7 %
Anläggningstillgångar: 552 MSEK
Antal anställda: 8

ligger Ronneby Brunn Hotell, sydöstra Sveriges största spa och konferenshotell och vår enskilt största
hyresgäst. Vi har renoverat hotellet i
etapper under fem år och investerat
ca 47 MSEK. Under det gångna året
har vi bland annat ökat tillgängligheten till badområdet.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning med i huvudsak hotell-, industri-, handels- och kontorslokaler. Bolaget har förutom fastighetsförvaltning även till uppgift att medverka vid företagsetableringar samt att genom aktiva åtgärder främja näringslivets utveckling i Ronneby kommun.
AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) har ett fastighetsbestånd på ca 175 000 kvm som
fördelar sig på tolv företagsbyar inom Ronneby kommun.

Ägarstruktur

Bolaget ägs i sin helhet av AB Ronneby Helsobrunn (ABRH), som i sin tur ägs till 100 % av
Ronneby kommun.

Resultat

Väsentliga händelser under året

Uthyrningsbar yta kvm
23 600
14 000
18 100
7 900
1 900
13 200
49 100
2 400
8 300
5 100
1 200
32 100
176 900

Vakansgrad
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,8%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
11,3%
3,7%

Kallinge Företagscentrum
Pågående miljöundersökning har fortskridit under året och åtgärdsplan avseende miljöföroreningar har sedan tidigare överlämnats till länsstyrelsen för beslut. Projektet med att
expandera Ragnsells verksamhet avslutades innan sommaren efter några månaders
försening på grund av tillståndsbeslut och den stränga vintern. Under året har investeringar
för 8,4 MSKR gjorts i bl a lokalanpassningar, nybyggnation till Ragnsells och uppgradering
av tekniska installationer.
Telefonen
Under året har det genomförts lokalanpassningar till Fueltech, Capio, Metpro, Areff samt ett
flertal brandsäkerhetsåtgärder. Investeringarna uppgår till totalt 4,4 MSEK.

Investeringar

Investeringarna uppgår för räkenskapsåret till 20,9 (29,0) MSEK. De större investeringarna
fördelas enligt följande:

Inventering av samtliga lokalytor har pågått löpande under året med målsättningen att få fram
optimal användning av uthyrningsbar yta till lägsta möjliga driftskostnad.
Marknadsföringen av bolagets lokaler har skett riktat och selekterat med huvudinriktning på att
minska vakanserna inom företagsbyarna Telefonen och Futurum. Dessa insatser har varit
lyckosamma.
Brunnsparken
På Ronneby Brunn har lokalanpassningar genomförts i samband med Blekinge Idrottsförbunds etablering parallellt med uppgradering av tekniska installationer samt ”Back Office”.
Terrassen har anpassats till det nya badet och försetts med ramp ned till badområdet för att
öka tillgängligheten. 1,8 MSEK har investerats under året och hittills har ca 47 MSEK av de
totalt 60 MSEK som budgeterades 2007 upparbetats.
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Futurum
Fastigheten har genomgått en ganska stor omställning under 2010-2011. Handelsytor på
9 000 kvm har successivt minskats till 3 600 kvm till förmån för etablering av tillverkningsindustrier. Tidigt under våren 2010 tog handelsföretaget Karlssons beslut om att flytta fram
sina försäljningsytor. Detta för att en egen entré skulle kunna inrymmas i deras lokal. Denna
ombyggnad gav oss möjlighet att erbjuda marknaden attraktiva ytor även som produktionslokaler. I början av 2010 flyttade Markisol AB delar av sin logistikverksamhet till våra lokaler.
Därefter följde etableringen av det nystartade företaget Prolist Nordic AB. Vår befintliga hyresgäst NIT AB har varit lyckosam i sina satsningar och deras lokaler har byggts till i två omgångar.
Investeringarna i Futurum uppgår till 4,1 MSEK vilka fördelas på Karlssons, Prolist Nordic AB,
NIT AB, Markisol AB samt brandsäkerhetsåtgärder.

Häggatorp
Det förs idag diskussioner om försäljning av vissa markområden inom våra fastigheter och
en markundersökning är genomförd.

Trots en skakig världsekonomi så har den lokala marknaden för kommersiella lokaler varit
positiv under året vilket avspeglar sig i en minskad vakansgrad. Vakansgraden/outhyrda lokaler
har minskat under året med ca 3 000 kvm och uppgick till ca 6 600 kvm vid årets slut, vilket
motsvarar ca 3,7 % av bolagets totala uthyrningsbara yta. Nedan redovisas uthyrningsbara ytor
och vakansgrad per företagsby.
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Hantverkaren
I samband med etableringen av ProJet AB uppgraderades och separerades värme- och
ventilationssystemen för totalt 1,4 MSEK under 2011. Samtliga hyresgäster berördes och all
media kan nu mätas separat.

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 3,1 MSEK (3,2 MSEK).
Nettoomsättningen har jämfört med fjolåret ökat med 2,8 % och uppgick till 68,5 MSEK
(66,7 MSEK).

Brunnsparken
Fornanäs
Futurum
Hantverkaren
Hjulet
Häggatorp
Kallinge Företagscentrum
Kommunhuset i Kallinge
Piren
Svarven
Sörby
Telefonen
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Brunnsparken
Futurum
Hantverkaren
Kallinge Företagscentrum
Telefonen
Övriga fastigheter

MSEK
1,8
4,1
1,4
8,4
4,4
0,8
20,9

Framtida utveckling

Utvecklingspotentialen ligger främst i Telefonen med ca 3 700 kvm outhyrd lokalyta, jämnt
fördelat mellan produktion och kontor. Under året har det förts diskussioner om expansion med
befintliga hyresgäster samt även nyetableringar avseende externa intressenter. Dessa
diskussioner ledde bland annat till undertecknande av en avsiktsförklaring med f d Backarydsgruppen. Planeringsarbetet med en flytt av Backarydsgruppen till Ronneby pågår för fullt för att
en flytt skall kunna genomföras under 2012.
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Resultaträkning

Historisk flerårsöversikt
Nettoomsättning
Res före boksdisp
Balansomslutning
Soliditet
Avk totalt kapital

2011
68,5
3,1
560,1
6,4 %
3,6 %

2010
66,7
3,2
572,1
6,0 %
2,5 %

2009
62,4
3,8
551,7
5,9 %
3,1 %

2008
63,0
1,8
554,4
5,2 %
4,4 %

2007
61,4
3,9
521,9
5,2 %
4,3 %

Belopp i kkr

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kronor 36 975 942, disponeras enligt följande:

Summa

2010-01-01
-2010-12-31

68 511
560
534
69 605

66 667
712
128
67 507

-23 447
-4 595

-27 699
-4 717

3

-21 415
20 148

-21 205
13 886

4

11
-17 058
3 101

2
-10 669
3 219

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

I soliditetsmåttet för 2011 och 2010 har hänsyn tagits till utdelning till ägaren.

Utdelning, (500 aktier * 3 000 kr)
Balanseras i ny räkning

2011-01-01
-2011-12-31

Not

Skatt på årets resultat

1 500 000
35 475 942
36 975 942

Årets resultat

1
2

5

–

–

3 101

3 219

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Not

2011-12-31

2010-12-31

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

6

7
8
9

10

100
100

100
100

544 056
6 330

520 878
7 739

1 129
551 515

22 884
551 501

100
100

100
100

551 715

551 701

997
684
4 791
670
7 142

1 255
5
17 655
1 424
20 339

Kassa och bank

1 287

64

Summa omsättningstillgångar

8 429

20 403

560 144

572 104

SUMMA TILLGÅNGAR

2010-12-31

500
100
600

500
100
600

33 875
3 101
36 976
37 576

32 156
3 219
35 375
35 975

3 294
3 294

3 167
3 167

49 524
300 000
150 000
499 524

61 478
300 000
150 000
511 478

1 424
1 909
16 417
19 750

7 601
640
13 243
21 484

560 144

572 104

2011-12-31

2010-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Not

11

Bundet eget kapital

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2011-12-31

Eget kapital

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Belopp i kkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter

7 (13)

Balansräkning

Balansräkning
Belopp i kkr

AB Ronneby Industrifastigheter
Org nr 556077-1072

Aktiekapital (500 aktier)
Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12
13

14

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kkr
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Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

3 101
21 542
24 643

3 219
21 291
24 510

24 643

24 510

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

13 195
-1 732
36 106

-12 131
2 919
15 298

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-21 429
-21 429

-29 466
-29 466

Finansieringsverksamheten
Återbetalda lån
Upptagna lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-11 954
–
-1 500
-13 454

–
14 168
–
14 168

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

1 223
64

–
64

Likvida medel vid årets slut

1 287

64

2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

21 415
127
21 542

21 205
86
21 291

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Belopp i kkr
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Avsättningar till pensioner
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Kassaflödesanalys
Belopp i kkr

AB Ronneby Industrifastigheter
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Belopp i kkr om inget annat anges
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets
rekommendationer
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Byggnader
Inventarier, verktyg och installationer

10-50 år
5-10 år

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Skatt
Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter,
BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt
mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare
kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt
balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de
temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och
skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader
beaktas ej i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas
beskattade inom överskådlig framtid. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten
skatteskuld.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att
medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.
Redovisning av /övriga/ intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att
erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får
ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten
från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till
köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte
heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer
att tillfalla bolaget , och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av
transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Koncernuppgifter
Företaget som utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag enl not 10, upprättar ej
koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 2 §.

Not 4

Företaget är helägt dotterföretag till AB Ronneby Helsobrunn, org nr 556033-9219 med säte i
Ronneby. Koncernredovisning upprättas av AB Ronneby Helsobrunn, som är ett av Ronneby
kommun helägt bolag.

Övrigt

Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 30% (28%) av inköpen och 6% (6%)
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.
Not 1

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

KPMG
Revisionsuppdrag
Not 2

2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

65

102

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

Medelantalet anställda
Sverige

7

8

Varav män

64%

63%

2011-12-31

2010-12-31

9%

18%

2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

Styrelse och VD

870

662

Övriga anställda

2 449

2 579

Summa
Sociala kostnader

3 319
1 520

3 241
1 461

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Könsfördelning i företagsledningen

Styrelsen

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
(varav tantiem)

(varav vinstandelar)

(varav pensionskostnader)

Andel kvinnor

(–)

(–)

(414)

Andel kvinnor

(–)

(–)

(358)

Av företagets pensionskostnader avser 60 (f.å. 80) gruppen styrelse och VD.
Bolagets utestående pensionsförpliktelser uppgår till 3 294 (f.å. 3 167).
Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.

Not 3
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Not 5

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader, koncernföretag (varav borgensavgift 1 350)
Räntekostnader, övriga
Not 6

-20 007
-1 408
-21 415

-19 753
-1 451
-21 204

Org nr 556077-1072

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början och slut
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början och slut
Redovisat värde vid periodens slut

11
11

2
2

2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

-7 186
-9 872
-17 058

-3 851
-6 818
-10 669

2011-12-31

2010-12-31

3 000
3 000

3 000
3 000

-500
-500

-500
-500

-2 400
-2 400
100

-2 400
-2 400
100

2011-12-31

2010-12-31

771 593
186
42 999
814 778

761 992
265
9 336
771 593

-197 411
-20 007
-217 418

-177 658
-19 753
-197 411

-53 304
-53 304
544 056

-53 304
-53 304
520 878

2011-12-31
229 588
42 308

2010-12-31
229 588
42 308

Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Taxeringsvärden, byggnader
Taxeringsvärden, mark

Org nr 556077-1072

2010-01-01
-2010-12-31

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut

Not 7

2011-01-01
-2011-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter

Redovisat värde vid årets slut

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
2011-01-01
2010-01-01
-2011-12-31
-2010-12-31

Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

11 (13)

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början

Avgångsvederlag
Inga

12

AB Ronneby Industrifastigheter
Org nr 556077-1072

(i Sverige)
(i Sverige)
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Org nr 556077-1072

Not 8

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut
Not 9

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 10

2011-12-31

2010-12-31

16 418
–
–
16 418

16 355
85
-22
16 418

-8 679
–
-1 409
-10 088
6 330

-7 356
4
-1 327
-8 679
7 739

2011-12-31

2010-12-31

22 884
-42 999
21 244
1 129

3 210
-9 336
29 010
22 884

2011-12-31

2010-12-31

100
100

100
100

Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
2011-12-31
Dotterföretag / Org nr / Säte
Ronneby Brunn AB, 556494-9393, Ronneby

Antal andelar

100

Andel i %

Redovisat värde

100,0

100
100

Not 11

Eget kapital

Vid årets början

Aktiekapital
500

Reservfond
100

Fritt eget
kapital
35 375

100

-1 500
3 101
36 976

Disposition enl bolagsstämmobeslut

• Utdelning
Årets resultat
Vid årets slut

500

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 104 661 (106 161).
Not 12

Checkräkningskredit

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

14
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2011-12-31

2010-12-31

78 000
-28 476
49 524

78 000
-16 522
61 478

Org nr 556077-1072

Org nr 556077-1072
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Piren med Fornanäs
och hamnlager

Femtio år av industrihistoria
AB Ronneby Industrifastigheters historia är nära sammanlänkad
med kommunens industrihistoria. För femtio år sedan bildades
fastighetsaktiebolaget Sömmaren med syfte att "inom Ronneby
stad uppföra, förvalta och uthyra industribyggnader" och 1972
registreras nuvarande firma AB Ronneby Industrifastigheter, ABRI.
Bolagets första byggnad, idag företagsbyn Hantverkaren, uppförs tre år
senare. Efter drygt tio år inrättar Ronneby kommun ett näringslivskontor där
ABRI:s VD även blir näringslivschef.
Vid denna tidpunkt äger vi ca 40 000 m²,
varav hälften är hyresledigt. Året därpå köper ABRI delar av Kockums i
Kallinge och en stiftelse med riskkapital till småföretag, Ronneby Etableringscenter, bildas. 1991 tar ABRI
över hela området då Kockums gjuteri
läggs ned.
Hantverkaren

I Ronneby hamn bygger bolaget ett
höglager för Tarkett, idag Fornanäs.
Senare övertar vi hamnmagasinen
från Ronneby Stuveri och köper Teknikum som även det hyrs ut till Tarkett.
1994 köper ABRI Telefonen 1 och 2
av Nokia, sju år senare förvärvar vi
även den tredje och sista delen av Telefonen vilket innebär att vi äger hela
18
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Org nr 556077-1072

kvarteret. ABRI tar också över grannfastigheten Svarven där Orbit One är
etablerade idag.
Telefonen

Vid slutet av 90-talet genomförs en
större omorganisation i kommunkoncernen och ABRI blir ett dotterbolag
till AB Ronneby Helsobrunn. Ronneby
Brunnshotell överförs till ABRI och
Ronnebys Soft Center Fastighets AB
blir dotterbolag. Några år senare säljs
Soft Center till AB Wilhelm Sonesson.
I början av 2000-talet bygger vi ut
fastigheten Ronneby Brunnshotell
med spa och varmbadhus. När varuhuset Karlsson öppnar i Futurum i
Bräkne-Hoby är fastigheten nästan
helt uthyrd. ABRI köper Kommunhuset i Kallinge och något år senare
bygger vi en anläggning till Svensk
Bilprovning i Sörby.
2007 påbörjas renoveringen och utbyggnaden av Ronneby Brunnshotell

motsvarande 60 miljoner kronor, samtidigt bygger vi en omlastningscentral
för Arla. I Telefonen flyttar flera företag
utomlands vilket innebär större lediga
ytor i fastigheten. Året därpå expanderar ABRI i Häggatorp genom köpet
av Berg och Bergs fastighet. I Futurum minskar handeln och lokalerna
frigörs till annan verksamhet. Nu följer
en svajig tid då bolagets hyresgäster
påverkas starkt av den pågående krisen i världsekonomin och flera företag
tvingas minska sina produktionsytor.
2010 invigs det nya utomhus- och
äventyrsbadet Brunnsbadet där ABRI
varit bygg- och projektledare. I Futurum etablerar sig Pro List och Markisol
och fastigheten blir under året fullt uthyrd. Ett lugnare ekonomiskt läge gör
att flera hyresgäster expanderar och
nya hyresgäster tillkommer.
Brunnsbadet

2011 firade ABRI femtio år som fastighetsbolag. Vi byggde en 11 000 m² stor
miljöanläggning i Kallinge till RagnSells och ökade den totala uthyrningsbara ytan till 177 000 m². Samma år
nåddes även en historisk uthyrningsnivå med över 96 % uthyrt.
ABRI | Årsredovisning 2011
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AB Ronneby Industrifastigheter
Fridhemsvägen 15
372 38 Ronneby
Telefon 0457-61 87 00
www.abri.se

Omslagsbilderna är från företagsbyarna Telefonen och
Svarven där en allé av körsbärsträd ramar in fastigheten.

