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Välkomna till oss
Under våren har det hänt lite förändringar runt om i våra fastigheter. 
Van Ameyde Sweden AB som tidigare hyrde lokaler av oss i Bredåkra, 
Folksamhuset har flyttat till Kallinge Företagscenter. De hyr ca 800 
kvm på Järnbruksvägen 7. Van Ameyde tillhandahåller innovativa 
lösningar för skade- och riskhantering. Samt utvecklar flexibla IT-
funktioner för att förbättra effektivitet och förebygga bedrägerier. 

I deras gamla lokaler i Bredåkra, Folksamhuset har kostenheten, 
Ronneby Kommun flyttat in. 

Vi hoppas ni kommer att trivas i era nya lokaler!

Årsredovisning
Bolagets årsredovisning för 
2017 finns nu för nedladdning 
på abri.se. Vill du hellre ha den 
i pappersform - hör av dig, så 
skickar vi ett exemplar till dig.

Lediga lokaler i våra 
företagsbyar
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

166 kvm ljus och fräsch 
kontorslokal. Närhet till 
Resecentrum och vackra 
promenadstråk längs Ronnebyån 
- Telefonen

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

vår nya hemsida abri.se!



Ledarskap och ekonomi, en viktig del av ABRI

Dennis Robérteus
VD

Dennis är mål- och 
serviceinriktad. Att planera, 

budgetera och delegera är tre 
viktiga punkter i vardagen. Han 
är äventyrlig och orädd. Helst 

tillbringar han sin fritid på havet. 
Grillning är även ett stort intresse.

Monica Johansson 
Ekonomiansvarig

Monica är en problemlösande 
ekonom med administrativ talang. 
Hon är en fena på Excel och alla 

dess formler. På fritiden lagar hon 
gärna kulinariska måltider, tar en 
kvällspromenad runt viken eller 

pysslar om sin trädgård.

Pågång i våra företagsområden
Under juli månad kommer främst framsidan av fasaden i Svenstorp, 
Bräkne-Hoby att målas om. Kontaktperson från ABRI är Tommy 
Svensson.

I Kallinge Företagscenter ska tre tak bytas ut. Det gäller byggnaderna 
QC, QA och QL. Takbytena kommer påbörjas under sommaren 
och projekten kommer drivas av vår konsult Patric Wihlstrand. 
Kontaktperson från ABRI är Thomas Palmquist.

I slutet av juni kommer vi gå ut med ny upphandling av kvarteret 
Svarven och framtidens skola, så håll utkik efter mer information på 
opic.se.



Följ oss på

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

Vad ska den nya skolan heta i Kvarteret Svarven? 
Gå in på ronneby.se och skicka in ditt namnförslag. 

Senast 15/6 vill kommunen ha ditt förslag. 

Serviceanmälan 
på webben
Det är många som börjat 
lämna serviceanmälan 
direkt på vår hemsida, vilket 
underlättar väldigt mycket 
för oss. Serviceanmälan på 
webben ger oss en möjlighet 
att på ett snabbt och enkelt 
sätt ta emot och hantera 
serviceanmälningar. 

Våra servicetekniker får 
arbetsordern direkt i sina 
mobiltelefonen och via mail. 
När felet är åtgärdat kvitterar 
teknikern arbetet i systemet 
och ett e-post meddelande 
går automatiskt tillbaka till 
hyresgästen och meddelar att 
arbetet är utfört. 

Våra öppettider 
under sommaren
Under vecka 30 och 31 är vi 
svagt bemannade på kontoret, 
men det går alltid att 
kontakta vår växel på 0457-61 
87 00. 

Vid akuta ärenden som rör 
våra fastigheter ska du alltid 
kontakta vår fastighetsjour 
på nummer 0733-17 03 74.


