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Välkomna till oss
Under hösten har vi fått flera nya hyresgäster i våra fastigheter. 

Kallinge Företagscenter har två nya hyresgäster. Vi hälsar T.S.M Tobbes 
Svets och Montage AB välkomna till Järnbruksvägen 3 samt Stefan på 
Hydrodipp välkommen till Järnbruksvägen 1.

Till fastigheten Hantverkaren hälsar vi Peter på P-Agentur AB varmt 
välkommen. 

Lycka till med era verksamheter!



Förbjudet med brännbart material 
utefter fasaden

Vi vill åter igen poängtera att det är förbjudet att ställa brännbart 
material utefter fasaderna. Det är ni som hyresgäster som ansvarar för 
att detta ska upphöra. Ni får absolut inte placera lastpallar, plast och 
bildäck intill fasaderna. Detta ska förvaras i låsta containrar eller inne 
i lokalerna. 

Tänk på att
Byggmaterial och sopor får inte förvaras i utrymningsvägar eller i 
korridorer som betraktas som väg till utrymningsväg.

Avstånd mellan byggbodar och andra byggnader ska vara minst 8 
meter.

Containrar och sopkärl ska placeras på en säker plats. De bör vara fast- 
och inlåsta. Beroende på containrarnas och sopkärlens utformning bör 
minsta avstånd till fasad vara enligt nedan.

Typ av container Avstånd till fasad
Öppen   6 meter
Täckt och låst  0 meter

Sopkärlets volym  Avstånd till fasad
160, 370 liter  2 meter
660 liter  3 meter

Gemensamt kan 

vi skapa en 

säker miljö! X



Tack för ert besök under Ronneby Nu
Under näringslivsmässan var det nästan lika många utställare utanför 
Blekinge Convention Center som inne i lokalen. ABRI fanns på plats 
i Ronneby Kommuns monter #stoltöverronneby. En välbesökt dag av 
såväl företagare som invånare. Tack alla som besökte oss under 
dagen.

Stort och varmt grattis till Orbit One som vann priset 
Made in Ronneby på Blekinges Näringslivsgala Guldeken 
2017.

Areff är ett av veckans affärers superföretag 2017, stort 
grattis till er.

Vill du tipsa oss om nyheter om ditt företag, 

maila oss på info@abri.se



Nu bygger vi framtidens skola
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september att ABRI ska 
bygga om fastigheten Svarven. Planerad byggstart är våren 2018. 
För att möta grundskolans behov på bästa möjliga sätt byggs 
den befintliga fastigheten Svarven om till en 4-9 skola med plats 
för 650-700 elever. Redan till sommaren 2019 kan lokalerna 
hyras ut till utbildningsförvaltningen och elever samt lärare från 
Snäckebacksskolan kan flytta in i de nya lokalerna. 

Följ projektet på kommunens hemsida 
ronneby.se/framtidensskolor

När vintern kommer utför vi 
halkbekämpning och snöröjning 
ABRI ansvarar för att halkbekämpning och snöröjning sker vid våra 
fastigheter. Med hjälp av våra entreprenörer ser vi till att det är 
skottat och sandat runt fastigheterna. 

Tänk på att ni själva som hyresgäst skottar utanför era portar och 
entréer. Håll även vägarna fria från hinder så att snöröjningsbilarna 
kommer fram.

Fler parkeringar vid fastigheten Telefonen
Arbetet med nya och fler parkeringar vid fastigheten Telefonen pågår 
för fullt. ABRI förbättrar parkeringsmöjligheterna vid fastigheten 
Telefonen, det blir 20 stycken parkeringar vid entrén till Flex Design 
och Orbit One. Längs med Kilen kommer det bli parkeringar för ca 160 
bilar. Arbetet är igång och kommer vara klart vid årsskiftet.



Systematiska brandskyddet på din 
arbetsplats
Den första december var sista dagen att lämna in en redogörelse för 
det systematiska brandskyddet på din arbetsplats. Kontakta Tommy 
Svensson på nr 0457-61 81 82 om du har frågor kring brandskyddet.
Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Ingen verksamhet 
är den andra lik. Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) skapar 
rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar. Se till att brand-
skyddet fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och 
det material som är nödvändigt för att förebygga brand. 

Ny hemsida och nya funktioner pågång
Snart släpper Ronneby Kommun en ny informativ och responsiv 
hemsida. Som kommunägt bolag deltar vi i detta projekt.

När vi lanserar den nya hemsidan kommer även en ny funktion finnas 
med. Vi kommer erbjuda våra hyresgäster möjligheten att enkelt 
kunna göra en serviceanmälan direkt på hemsidan. Ärendet kommer 
direkt in i vårt system och vi kan lättare kvalitetssäkra servicen 
till våra hyresgäster. Om ärendet är akut ska du alltid ringa vårt 
journummer 0733 17 03 74.

Snart kan 
ni lämna 

serviceanmälan 
på hemsidan!



Det är vi som arbetar med fastighetsservice

Thomas Palmquist
Driftansvarig värme & 

ventilation

Thomas är en 
problemlösare ut i 

fingertopparna. Han är en 
fena på allt inom värme 

och ventilation och han är 
lyhörd för allas idéer och 

tankar.

Tommy Svensson
Driftansvarig el & 

systematisk brandskydd

Tommy har spring i 
benen, finns överallt 
och lyssnar på era 

behov. Han säkerställer 
bl.a. att ni har en trygg 
och säker arbetsplats 

genom att informera om 
systematiskt brandskydd. 

Vid akuta ärenden når ni  jourtelefonen dygnet runt, 
alla dagar i veckan, året runt på nr 0733-17 03 74.

Snart kan ni lämna serviceanmälan på hemsidan!



Följ oss på

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

Våra öppettider över 
jul- och nyårshelgen

Under jul- och nyårshelgen 
är vi svagt bemannade och 

ibland kommer den av oss som 
bemannar kontoret tidvis vara ute 
i fastigheterna. Ring därför alltid 
vår växel innan du tittar förbi, 

så att vi kan vara på plats. Vårt 
växelnummer är 0457-61 87 00.

Vid akuta ärenden som rör våra 
fastigheter kan du alltid kontakta 

vår fastighetsjour på nummer 
0733-17 03 74.


