
Hyresledigt
Kvarteret Telefonen
Fräscha kontor på 166 kvadratmeter är hyres-
lediga i närheten av Resecentrum i kvarteret 
Telefonen. Lokalerna ligger på våning 2 - hiss 
finns, och har samma entré som ABRIs kontor, 
restaurang Köksmästaren och Capio cityklinik. 

Lokalerna är i mycket fint skick med ljusa 
interiörer och inrymmer 7 kontorsrum, personal-
matsal, RWC, WC, duschutrymme samt arkiv 
och anslutande parkeringsplatser. Fjärrvärme 
och fjärrkyla ingår. 

Kallinge Företagscenter 
Järnbruksvägen 3
Fantastiskt fin och stor produktionslokal med 
travers, större portar och tillhörande kontor är 
hyresledig omgående.

Produktionslokalen har 9 meter i takhöjd och 
en travers för upp till 10 ton. Lokalen har tre 
större portar, personalutrymmen, omklädnings- 
rum och produktionskontor.

Kontoret består av ett större öppet kontors-
landskap, kundmottagning med kapprum, 
konferensrum, kök, personalutrymmen och  
huvudentré. Utanför entrén finns ett flertal 
egna parkeringar.

På abri.se hittar du mer information om våra lo-
kaler och den service vi erbjuder! Hör gärna av 
dig om du har frågor, vill titta på lokaler och/eller 
funderar på att etablera ditt företag i Ronneby!
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Idrottsmuseum
I det nyinvigda indrottsmuseet i Bräkne-Hoby 
kan man se den blekingska idrottshistorien. Det 
är Blekinge Idrottshistoriska Sällskaps utställning 
som med hjälp av Blekinge Museum flyttats till 
Svenstorp. Museet invigdes i november och 
håller öppet på lördagarna.



Tack för i år!
Ett ovanligt varmt år tar snart slut. Ett år då 
gräsmattorna gulnade, kylanläggningarna 
gick för fullt, och vi hade både vattnings- 
och eldningsförbud under en lång period. 
Nu ser vi fram emot en förhoppningsvis 
vit jul då barnen kan testa sina julklappar i 
pulkbackarna!

Under året har ABRI byggt om till flera 
hyresgäster i Svenstorp, Kallinge Företags-
center och Karlstorp. Kvarteret Telefonen 
har fått nya tak och en ny parkering. Fukt-
problem i Hantverkaren har åtgärdats och 
projekteringen för att bygga om kvarteret 
Svarven till skola fortgår.

Vi har nästan fyllt upp alla våra lokaler och 
bolagets vakanser stannar vid årsskiftet på 
cirka 2,8 %. Årets kundundersökning visar 
att ni har fortsatt stort förtroende för oss, 
och det tackar vi ödmjukt för.

Jag ser fram emot ett nytt givande år som 
ABRIs VD och önskar er alla en riktigt god 
jul och ett gott nytt år!  

Dennis Robérteus

KONTORETS Öppettider  
UNDER JUL OCH NYÅRSHELGERNA:   
21/12 ÖPPET KL 08 - 14

24/12 – 1/1  STÄNGT

2/1-5/1 ÖPPET KL 08 - 14

Vid allvarlig händelse rörande ABRI:s 
fastigheter kan du alltid nå vår service-
personal på journumret 0733-17 03 74.

Nya  
Företag i våra lokaler
Ny ägare till Mer Sport
Hjalmar Ekström heter den nya ägaren till 
Mer Sport i företagsområdet Hantverkaren.

Bolaget säljer profilprodukter som exem-
pelvis företags- och sportkläder, rollups 
och giwe aways. 

Hjalmar har jobbat på Mer Sport sedan 
2009 och i samband med övertagandet 
går namnet Mer Sport över till nystartade 
bolaget Hjalmar Ekströms Sport AB.

Bolaget har även en webbutik som Hjalmar 
nu kommer att satsa mer på. 

www.mersport.se

Fastighetsansvarig
Vi är glada att hälsa Jan-Erik Månsson 
välkommen som ABRIs nya fastighets-
ansvarig! Jan-Erik kommer närmast från 
en tjänst på Skanska och 
börjar sitt arbete hos 
oss den 7 januari.

Nöjda Hyresgäster
Årets kundundersöking besvarades av 50 

företag verksamma i ABRIs lokaler.  
Vi har fortsatt stort förtroendekapital hos 

er och ni är mestadels nöjda med 
oss som hyresvärd. Det är årets 

bästa julklapp!  
Tack!

Välkommen 1:a Omtanken
Linda Jakobsson och företaget 1:a Omtan-
ken är ny hyresgäst på Järnbruksvägen i 
Kallinge Företagscenter. Bolaget är ett lokalt 
hemtjänstföretag som bland annat erbjuder 
omvårdnad, städning, ledsagning, tvätt och 
delegerad hemsjukvård. Man utför även 
kontorsstädning och Linda hälsar att intres-
serade gärna får höra av sig för en offert!

Linda Jakobsson har gedigen erfarenhet 
av att driva företag efter att ha varit med 
och grundat hemtjänstföretaget 3 Glada 
Hjärtan i Karlskrona, där hon även var 
delägare. Efter sex år väljer Linda nu att 
stå på egna ben och hon startar ett helt nytt 
hemtjänstbolag i Ronneby med målsättning 
att leverera omsorgstjänster av hög kvalitet 
och stor effektivitet, utan att tumma på res-
pekten för den individuella kundens behov 
och önskemål. 

www.omtanken.care


