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Nu kan du lämna serviceanmälan
direkt på vår hemsida!

Välkomna till oss

Kundundersökning

Under vintern har vi fått nya
hyresgäster i våra fastigheter.

Under 2017 har vi arbetat aktivt
med våra verksamhetsmål.
Ett av dem är att vara en
serviceinriktad och aktiv
hyresvärd. Resultatet av
kundundersökningen visar att
vi uppfyllde vårt målvärde. Vi
forsätter 2018 med vårt arbete
för att underlätta för våra
hyresgäster.

Till Kallinge Företagscenter
med adress Gråalsvägen
23 hälsar vi CPA fastigheter
AB välkomna. I Svenstorp,
Bräkne-Hoby hälsar vi Blekinge
Idrottshistoriska Sällskap
välkomna.

Lycka till med era
verksamheter!

Stort tack till alla er
som svarade på vår
kundundersökning!

Nu har vi lanserat vår nya hemsida
Har du missat att vi lanserat vår nya hemsida? Då måste du
gå in och titta på den på www.abri.se. Här hittar du matnyttig
hyresgästinformation såsom vanliga frågor, flyttinformation,
fastighetsnytt och systematisk brandskyddsinformation.
Den största nyheten är att du numera kan lämna din serviceanmälan
direkt på vår hemsida. Informationen kommer direkt in i vårt system
vilket underlättar för våra servicetekniker.

Sopning av våra företagsområden
Vintern stannade länge men snart är våren här och det är dags att ta
bort vintergruset från gator och parkeringar. Glöm inte att det då är
extra viktigt att hålla rent efter fasader och på asfaltsplaner så att vi
kommer åt att sopa ordentligt!
Vi passar även på att påminna om att det inte är tillåtet att förvara
lastpallar och annat brännbart material utmed fasaderna.

Underhåll och ombyggnation, en del av vår
vardag på ABRI

Jan Granström
Fastighetsansvarig

Viktoria (Titti) Bodin
CAD-projektör

Jan ansvarar för underhåll
och ombyggnationer av våra
fastigheter. Han bevakar projekten
och ser till att allt dokumenteras.
Utöver fastigheter är Jans största
intresse att köra enduro cross.

Att rita är en av Viktorias stora
passioner. Hon ser till så att vi
har ritningar på våra ca 175 000
kvm. Titti som hon även kallas
är noggrann och har ett öga
för detaljer. På fritiden är Titti
engagerad i friluftsfrämjandet.

UF-mässa i Ronneby
Onsdagen den 14 mars genomförs
den regionala UF mässan, entreprenörskap på riktigt. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar
möjlighet att träna och utveckla sin
kreativitet, företagsamhet och sitt
entreprenörskap. ABRI finns med
i juryn och vår ordförande Anders
Bromée kommer att dela ut priset
för ”årets mässmonter”.
Välkomna till
Blekinge Convention Center
onsdagen den 14 mars 10:30-14:30.

Våra öppettider över påskhelgen
Vi håller öppet som vanligt hela påskveckan mellan klockan 08.00
- 16.00 utom på skärtorsdagen då vi stänger klockan 14.00. Vid
akuta ärenden som rör våra fastigheter kan du alltid kontakta vår
fastighetsjour på nummer 0733-17 03 74.

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