Välkommen till oss!
AB Ronneby Industrifastigheter

För oss är det självklart att erbjuda service
dygnet runt och att hålla hög flexibilitet
vid lokalanpassningar.

Attraktiv miljö
AB Ronneby Industrifastigheter, ABRI, äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och
lokaler i Ronneby. Vår totala uthyrningsbara yta är ca 177 000 m² vilket innebär
att vi är den största hyresvärden för kommersiella lokaler i Ronneby kommun.
I våra fastigheter finns en mångfald
av verksamheter, exempelvis verkstad, industri, friskvård, hotell, lager,
handel och kontor. Vår uthyrningsbara
yta är fördelad på tolv större företagsbyar, alla med strategiskt bra lägen
och inom 15 bilminuter från Ronneby
flygstation.

AB Ronneby Industrifastigheter, ABRI, is the largest
industrial building company in
the municipality of Ronneby
with about 177 000 m² surface
for hire for industry, trade, hotel,
storerooms and offices.
Our properties are concentrated
to twelve business areas and are
attractively located in close connection to communications such
as railroad, harbour, airport and
the European highway 22.
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Solhörna i kvarteret Telefonen.
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The company also engages in the
setting up of companies and in
activities that promote the development of trade and industry in
Ronneby.

Det är viktigt att våra hyresgäster trivs i sina lokaler
- och att de trivs med oss!
Vi erbjuder väl anpassade och ändamålsenliga lokaler som håller god
standard och våra fastighetsskötare
finns tillgängliga dygnet runt, alla dagarna i veckan.

och förändring av sin verksamhet.
Bolaget genomför även aktiviteter för
näringslivets utveckling i Ronneby.
Marknadsansvarig Paula
och VD Dennis.

Vår dörr är alltid öppen för diskussioner. Vi tror på att vi, genom att vara
lyhörda och flexibla, skapar stabilitet
och säkerställer att näringslivet långsiktigt vill hyra lokaler av oss.
Företagen i våra lokaler ska helhjärtat kunna satsa på sin verksamhet
utan att behöva bekymra sig för det
praktiska. Vi erbjuder totallösningar
för driften, där vi ansvarar för el, vatten och avlopp. Dessutom sköter vi
snöskottning, sandning, gräsklippning
och allt annat som ingår i tillsynen av
fastigheterna.
ABRI arbetar även med företagsetableringar, marknadsföring och
utveckling av befintliga företag i Ronneby. Vi medverkar i processer som
initieras av våra hyresgäster och andra aktörer som vill diskutera tillväxt
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ABRI ägs av Ronneby kommun och
har en politiskt tillsatt styrelse som är
vald för en period av fyra år.
Nuvarande styrelse har mandat till
år 2015. Kommunfullmäktige utser
bolagsstyrelsen med ordförande och
vice ordföranden.

Ronneby Flygstation

Kallinge Företagscenter

Kommunhuset

E22

Sörby

Futurum
Hjulet
Hantverkaren
E22

Resecentrum

Telefonen

Optimala
möjligheter

Svarven

ABRI har tolv företagsbyar - alla med
attraktivt läge i eller nära centrala
Ronneby och med mindre än 15
bilminuter från Ronneby flygstation.

Brunnsparken
Fornanäs

Piren
BRUNNSPARKEN
Företagsbyn Brunnsparken består av ca 24 000 m² varav den
största fastigheten är Ronneby
Brunn Hotell.
Det nyrenoverade hotellet är en
av södra Sveriges största resortanläggningar med 264 gästrum,
32 konferenslokaler, restaurang,
festlokaler, nattklubb, diskotek,
bowlinghall och spa.
Vid hotellet ligger det nyuppförda Brunnsbadet där ABRI
varit bygg- och projektledare.
Utomhusbadet erbjuder spännande upplevelser för alla med

bland annat vattenrutschkanor,
hopplagun, strömkanal, en ö
med glassbar och en härlig långgrund strand.

FORNANÄS
Fornanäs är ca 14000 m² och har
enbart företaget Tarkett som hyresgäst. I fastigheterna i Fornanäs
finns höglager och kontor.

vecklar och tillverkar maskiner
för vattenskärningsindustrin.

FUTURUM
Futurum i Bräkne-Hoby är ca
18 000 m². I fastigheten finns ett
större varuhus, flera industrier,
centrallager och restaurang.

HANTVERKAREN
Hantverkaren ligger centralt
och är ca 8 000 m². I fastigheten finns industri- och handelsföretag. Största hyresgästerna
är KMT Cutting Systems och
Projet System som båda ut-

4

AB Ronneby Industrifastigheter

HJULET
Inte långt från centrum, vid
Ronnebys västra infart,
ligger vår företagsby Hjulet
med en yta på ca 1 900 m².
HÄGGATORP
Häggatorp i Kallinge består
av 4 fastigheter på totalt ca
13 200 m². Vår största hyresgäst är Berg & Berg.

Vår sammanlagda yta är ca 177 000 m²
- lika stort som 25 fotbollsplaner.

Swede Matics produktionslokaler
i Kallinge Företagscenter.

Häggatorp

KALLINGE
FÖRETAGSCENTER
Kallinge Företagscenter är vår
största och äldsta företagsby
med ca 49 000 m² yta för industri, lager och kontor. Området
har anor från 1800-talet vilket
märks i den restaurerade miljön.
Tidigare tillverkades här bland
annat spisar av Kockums.
I området finns idag ett fyrtiotal
mindre och mellanstora företag.
Här bedriver Ronneby kommun
även olika verksamheter.

SVARVEN
Ensam hyresgäst på ca 5 000 m²
i Svarven är företaget Orbit One
som tillverkar kretskort och
monterar elektronik.

KOMMUNHUSET
Före detta Kommunhuset i Kallinge är ca 2 500 m² stort och
inrymmer idag kontor. Hyresgäster är två olika försäkringsbolag. Här finns även kontor för
kommunens Resurscentrum.
PIREN
I hamnen på östra och västra
Piren äger vi ca 8 000 m² som i
huvudsak består av lagerlokaler.
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SÖRBY
I företagsbyn Sörby har vi
byggt två nya fastigheter på
sammantaget ca 1 200 m² till
Svensk Bilprovning och till
Arla Foods.
I området finns fortfarande gott
om mark som är projekterad för
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företag. Om du är intresserad,
tag kontakt med näringslivsenheten på Ronneby kommun,
eller kontakta oss på ABRI så
hjälper vi dig vidare.

TELEFONEN
Telefonen ligger centralt i
Ronneby någon minut från
Resecentrum och järnvägsstationen. Kvarteret Telefonen
är total ca 32 000 m². Vår största hyresgäst Fueltech Sweden
tillverkar här tanksystem till
fordonsindustrin. I fastigheten
finns flera kontor, vårdkliniker,
friskvårdsanläggningar och
restaurang. Även ABRI har sitt
kontor i fastigheten.

I våra lokaler pågår en mångfald
av verksamheter.

Vi erbjuder bra lokaler, i bra lägen, till bra pris.
(- Och så är vi kända för att vara bra att ha och göra med!)

Funktionella lokaler
Vare sig du redan är etablerad
i Ronneby eller letar efter en
lokal att installera dig i, vill vi
vara det självklara valet för dig.
De företag som redan är hyresgäster hos oss är
våra bästa marknadsförare, eftersom det är tack
vare dem flera av våra nya hyresgäster valt att
etablera sig hos oss! - Så egentligen är det någon av dem du ska prata med om du verkligen
vill veta hur det är att driva företag i våra lokaler
och hur den service vi erbjuder fungerar.

Alfa Lavals fikarum i företagsbyn Telefonen.

Satisfied tenants are important to us. Therefore we offer
complete solutions for the management of the properties and premises,
and provide service round the clock.
We truly care about our tenants and
our door is always open for discussions. We want to make it possible for
our tenants to fully dedicate them-

selves to their activities, growth and
developments. That’s why we provide
full service where we take care of
electricity, water and drainage.
We also take care of the clearing
away of snow and gritting, grass
mowing and everything else that
belongs to the maintenance of the
properties.
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We maintain high flexibility to
deliver custom fit adaptations of
the premises and to rapidly modify
existent premises to the needs the
businesses present.
When required we construct new
buildings, do rebuilding’s and annexes. We also help out with the
setting up of new businesses.

Våra senaste kundundersökningar visar att
våra hyresgäster sammantaget ger oss betyget
9 av 10 möjliga på frågan om vi är en bra hyresvärd. Något vi är väldigt ödmjuka, glada och
stolta över! Det visar att vi är på rätt väg, eftersom vårt mål är att ha nöjda hyresgäster i lokaler med bra standard.

Vi vill finnas tillgängliga så
mycket som möjligt och vår
dörr är alltid öppen för befintliga
och nya hyresgäster. Många av
företagen i våra lokaler träffar vi
så gott som varje månad - det kan
gälla frågor om till- och ombyggnationer, utvecklingsidéer, samarbeten
- eller också bara det, att vi trivs tillsammans!

Vi har en enkel filosofi - är våra
kunder nöjda, så är vi nöjda!
Vi har sett i våra mätningar att de flesta
av våra hyresgäster, över 90 %, har kontakt
med oss varje år. Och eftersom vi gillar våra
hyresgäster, tycker vi detta är väldigt bra! På
så sätt hålls vi uppdaterade om vad som är på
gång i respektive bransch och kan förbereda
oss för finansiella vändningar och
ändrade behov.

Vi försöker ge så bra service som möjligt och
finnas tillgängliga närhelst problem uppstår, allt
för att produktionen skall flyta på bra och för att
våra hyresgäster ska kunna koncentrera sig på
det viktigaste - att få verksamheten att lyckas
bra.
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Kolafabriken i Ronneby är hyresgäst i Futurum.

Det nära livet
I Ronneby finns livskvalité med havsnära boende och närheten till natur och
varandra. Här finns kultur och shopping i historiska miljöer. Och här finns
framtiden. Med industriutbildningar och forskning, vattenskärnings-, IT- och
designföretag, och globala storföretag som Tarkett och Alfa Laval.

I Ronneby har du nära till allt!
Du tar dig mellan jobbet och hemmet med cykeln.
Hämtar på dagis, handlar och kanske tar ett
kvällsdopp i havet - eller i någon av badsjöarna.

AB Ronneby Industrifastigheter

I Ronneby finns goda möjligheter till en aktiv fritid.
ABRI:s VD Dennis Robérteus och sonen Axel är vana seglare.
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I Ronneby finns bostäder för dig som
vill förverkliga dina drömmar. Du kan
välja att bo centralt i ett av de många
kulturhistoriska husen eller välja
att bo i modernare kvarter.

Ronneby är en sprudlande
mångkulturell mötesplats!

Vill du leva nära naturen finns mindre
samhällen i kommunen där omgivningen bjuder på lummiga bokskogar och
havsängar. Här finns pittoreska miljöer,
små genuina byar och friheten i ett mer
privat boende. Priset för en genomsnittsvilla i Ronneby är väsentligt förmånligare än i storstadsregionerna.

Ronneby är en kommun där kultur
uppskattas och får plats. Här finns
flera utställningslokaler och skaparverkstäder. Kulturcentrum, en av södra
Sveriges största konsthallar, visar
spännande utställningar med både
stora kända konstnärer och lokala talanger. Här görs även ett stort antal
evenemang som ofta är både mångkulturella och gränsöverskridande.

Du har även möjligheten att bygga
ditt eget drömhus. Flera nya villaområden planeras och redan nu finns
byggklara tomter i och intill centralorten och i flera av de mindre samhällena. Två havsnära områden med
lediga tomter är Droppemåla och Slättanäs där både bad och båtplatser ligger alldeles bredvid.

Ronneby med omnejd bjuder på
flera olika möjligheter till idrott, rekreation och avkoppling i vacker natur eller
i någon av de många sport- och fritidsanläggningarna. Kommunen erbjuder
alla en aktiv fritid och har utvecklat
sina anläggningar med flera stora
nybyggnationer som exempelvis ridanläggningen i Påtorp, äventyrsbadet

Konstutställning med Susanne Demåne
på Kulturcentrum i Ronneby

i Brunnsparken och en bandybana i
Lugnevi.
Ronneby kommun har cirka 28 000
invånare och omkring 2 300 företag
där tyngdpunkten ligger i tillverkningsoch teknikföretag som exempelvis
Södra Interiör, Tarkett och Alfa Laval.
Här har också vattenskärning utvecklats till en betydelsefull bransch med
bland andra Water Jet Sweden, KMT
och Projet System som exporterar maskiner över hela världen.
I Ronneby finns landets största tillverkare av specialanpassade fordon
Nordic Vehicle Conversion (NVC),
designföretaget Markisol, flygflottiljen
F17, konferensanläggningen Ronneby
Brunn Hotell och många andra, både
större och mindre företag, inom turism,
skogsbruk och jordbruk.

Droppemåla med byggklara
havsnära tomter.
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Vi bygger även nytt. ABRI var bygg- och projektledare för äventyrsbadet
Brunnsbadet i anslutning till Ronneby Brunn Hotell.

Flera av företagen i regionen sammarbetar under
rubriken "Blekinge - Nya porten till Europa".

Närheten mellan företagen i
Ronneby underlättar samarbete
och nätverk. En viktig framgångsfaktor är även närheten
till övriga Europa. Från Ronneby går flyg, tåg och europaväg,
och vi har närbelägna färjeförbindelser till Polen och de
baltiska staterna.
knyter ihop näringsliv med examensarbeten på högskolenivå, och Cela
(Collaborative E-Learning Arena) för den
som vill utbilda sig via digitala kanaler.

I Ronneby finns det fem aktiva företagarföreningar. En av dem är Tech
Network Ronneby, som arbetar med att
stimulera entreprenörskap och företagande. Arbetsmotto är ”samarbeta när
man kan – konkurrera när man måste”.
Blekinge Tekniska Högskola (BTH)
har profilen "Tillämpad IT och hållbar

utveckling av näringsliv och samhälle".
Högskolan driver även vattenskärningslaboratoriet Swedish Waterjet Lab (SWL)
i Ronneby i samarbete med industrin
och aktörer inom näringslivet.
I kommunen finns möjlighet till kompetensutveckling i lärcentret Kunskapskällan. Här finns också Cefur, som

CLOSE TO LIFE

in both the product and service sectors.
Timber companies like Södra and design companies like Markisol, as well
as global large-scale enterprises like
Tarkett and Alfa Laval, operate here.

Housing is an important part of our
lives. In Ronneby you can find possibilities suitable for you. Choose between
living in the town center or on the
country side, conveniently in a block of
flats or tenant-owned flat, in a private
house with a garden, in the middle of
the town’s culture quarters from the
19th century or in the woodlands with
nature all around.
Here you will find housing with a sea
or lake view and the boat just a walk
away. In the municipality of Ronneby
there is much to choose from.
From a general point of view the price
level of housing is a great deal lower
here than in the metropolitan areas.
Residential areas are projected and
built in different places, so if you want
to, you can take part of the process
from the beginning. The latest built
areas are Droppemåla and Slättanäs,
close to the coast.

I och med bekväma möjligheter att
pendla, finns goda förutsättningar att
finna kompetent arbetskraft bland de
ca 170 000 personer som bor inom en
radie av fem mil runt Ronneby. Det tar
20 minuter till grannstäderna, omkring
en timme till Växjö eller Kristianstad
och drygt tre timmar till Köpenhamn.

In Ronneby, water jet cutting has developed into a significant line of business
where, among others, Water Jet Sweden, KMT and Projet System exports
machinery all over the world.

COMPETENCE CLUSTER
The nearness between the companies
in Ronneby facilitates co-operation
and networks. The fact that we by air,
train and a European highway have
good communications with the surrounding world is also a factor for success. And furthermore there are several ferries departing every week from
Blekinge to Poland and to Lithuania.
The municipality of Ronneby has
28 000 inhabitants and 2 300 companies

10

AB Ronneby Industrifastigheter

Om oss
ABRI är ett bolag med en slimmad organisation, där
alla i personalen har egna ansvarsområden. Det innebär att vi har ett gott samarbete med varandra och
med externa aktörer - och vi har det roligt på jobbet!
Våra kunniga och serviceinriktade fastighetsskötare Sven-Axel, Thomas och
Tommy tar tag i de flesta problem som
kan uppstå så fort de har möjlighet.

Blekinge Wing, F17, and Blekinge
Institute of Technology (BTH) are situated in the region and co-operates in
many ways with the companies.
Good communications gives the
county a central position. In a 50 km
surrounding of Ronneby you can find
170 000 skilled employees.
It takes 20 minutes to the neighbouring cities and one hour to Växjö
and Kristianstad, and you will be in
Copenhagen in little over 3 hours.

Våra fastighetsskötare Thomas
och Sven-Axel.

Det är också de tre som delar på den
jour vi har för driften av fastigheterna.
På så sätt får du alltid snabb och kunnig hjälp när det gäller hanteringen av
din lokal. Dygnet runt, alla dagarna i
veckan, året runt. Och när vi inte själva
kan lösa uppgiften, samarbetar vi med

flera externa entreprenörer så att din
lokal blir åtgärdad så fort det går.
Vi är ofta på spång, och vårt kontor i
kvarteret Telefonen är hjärtat i verksamheten. Den första du träffar innanför entrén är assistenten Ingrid. När du
ringer oss är det oftast Ingrid du pratar
med först, och det är även hon som
sköter vår fakturering.

Bestäm själv hur mycket hjälp
du behöver. Vill du, kan du
sköta allt själv. Eller också
låter du oss ta hand om
lokaler och utemiljö.
Om du har synpunkter på din lokal
eller fastigheternas skötsel är det
Tommy du ska prata med, då han är
ansvarig för fastighetsskötseln.
Har du funderingar på att förändra din
lokal ska du ta kontakt med Jan. Som
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fastighetschef driver Jan våra byggprojekt och det är även han som skissar
på våra nya byggnationer. Detta gäller
också vår CAD-ritare Viktoria, som i nära
samarbete med oss andra och våra hyresgäster tar fram ritningar till både avtal
och projekt som är på gång.

Kontakta oss gärna!
- Det är det vi är till för.
Monica är ekonomiansvarig och ett
nav i vår verksamhet. Genom henne
går hela företagets bokföring och alla
byggprojektens ekonomi. Bolagets
marknadsföring ansvarar Paula för och
hon jobbar även med marknadsinsatser
för näringslivet i Ronneby kommun i
stort.
Eftersom bolagets verksamhet både
rör fastigheter och lokaler, likaväl som
etablerings- och näringslivsfrågor,
arbetar vår VD Dennis i ett brett spektrum med både bolagets fastigheter
och kommunens etableringsfrågor.
Välkommen till oss på ABRI!
Vi ska göra vårt bästa för att du ska få
så bra förutsättningar som möjligt att
lyckas, och att trivas, som hyresgäst
hos oss.

AB Ronneby Industrifastigheter
Fridhemsvägen 15
372 38 Ronneby
Telefon 0457-61 87 00
E-post info@abri.se
www.abri.se

KORT OM ABRI
ÄGARE: Ronneby kommun
REGISTRERING: Bolaget bildades
1961 och 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 BYGGNADER: 47
ANTAL HYRESGÄSTER: 130 företag
NETTOOMSÄTTNING (2011): 68,5 MSEK
RESULTAT (2011): 3,1 MSEK
VAKANSGRAD (DEC 2011): 3,7 %
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: 552 MSEK
ANTAL ANSTÄLLDA: 9
ORG NR: 556077-1072
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