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Vi önskar er alla en
 riktigt trevlig sommar!

AB Ronneby Industrifastigheter
Fridhemsvägen 15
372 38 Ronneby

E-post info@abri.se  
Tel 0457-61 87 00 
Fax 0457-61 81 06

Öppettider vardagar 08.00-16.00 
Jourtelefon 0733-17 03 74
Mer info www.abri.se

Följ oss på 

Sommartider
Under v. 29 och 30 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 oss i sommar, 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 telefon 
0733-17 03 74.

Hjärt- och lungräddning 
Vi på ABRI har samtliga gått en HLR-utbildning genom Företagshälsan. 
HLR, hjärt- och lungräddning är en metod för att upprätthålla blodcirkulation 
när hjärtat stannat. Kraftiga bröstkompressioner mitt på bröstet skapar 
blodcirkulation och försiktiga inblåsningar genom den drabbades mun/ 
näsa så att bröstkorgen höjer sig, syresätter blodet. Minimera avbrott i 
bröstkompressioner för att utföra inblåsningar. 30 bröstkompressioner och 2 
inblåsningar ska ges växelvis, kontinuerligt för att upprätthålla den lilla men 
livsviktiga blodcirkulation som uppnås med HLR på en vuxen person. 

Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska den användas, även om du inte har 
utbildning. Hjärtstartaren talar om för användaren vad du ska göra. Det värsta 
du kan göra är att inte göra något alls.

Har ni en hjärtstartare på din arbetsplats, då uppmanar 
vi er att registrera den på www.hjartstartarregistret.se



Aktuellt i våra fastigheter

www.abri.se

Lediga lokaler
Produktionslokal på 2 000 kvm med en tio tons 
travers, tre större portar, tillhörande kontor, 
konferensrum mm. är hyresledigt i Kallinge 
Företagscenter.

ABRI:s 
fastighetsservice består 

av Thomas, Sam & 
Tommy. Ni når dem 

dygnet runt, alla 
dagar i veckan, året 

runt på nr 
0733-17 03 74.

Näringslivsplan 2017
Företagarföreningar, tjänstemän och politiker i Ronneby 
Kommun har tillsammans tagit fram en ny näringslivsplan. 
I näringslivsplanen får du information om Ronnebys 
näringslivsstruktur, arbetstillfällen, statistik, handelsindex, 
antal nya företag, styrkor och möjligheter i Ronneby, 
näringslivsstrategi och prognos, mål, verksamhetsplan, 
företagsservice, näringslivsfrämjande projekt m.m. Du kan 
läsa den på ronneby.se/verksamhetsplan

Brandskyddsregler
Tänk på att hålla rent runt omkring fastigheterna. 
Containrar, byggmaterial, sopor och lastpallar får inte 
placeras i anslutning till fasaden p.g.a. brandrisk. Har du 
frågor kring brandskyddsregler, kontakta Tommy Svensson 
på nr 0457-61 81 82.

Gemensamt kan vi skapa en säker 
utemiljö!

Från 156 till 40
När Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
mäter och jämför kommunernas företagsklimat 
klättrar Ronneby stadigt uppåt. I år hamnar 
Ronneby på plats 40 av 139 deltagande 
kommuner när det gäller service till företagare. 
Undersökningen bygger på en enkät som företag 
fått svara på. 2015 placerade sig Ronneby på plats 
156 med 64 poäng. I den senaste undersökningen 
klättrar Ronneby kommun upp till plats 40 med 
ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 75 poäng. Läs hela 
undersökningen på ronneby.se

Mer info om våra 

lediga lokaler finns 

på abri.se
Näringslivsplan

Trafikprojekt i Kallinge Företagscenter
Ett trafikprojekt har påbörjats i Kallinge Företagscenter. 
Syftet är att göra området mer säkert för er som bedriver 
verksamhet där samt för cyklister, bil- och gångtrafikanter 
som vistas i området. Vägbulor och nya trafikskyltar 
placeras ut för att begränsa hastigheten i området.

Takbyte och asfaltering vid Folksamhuset
Folksamhuset i Kallinge håller på att få nya glaserade 
takpannor. Arbetet kommer vara klart under sommaren. 
Parkeringen på baksidan har utökats och asfalterats, även 
framsidan kommer ses över under året.

Ny hyresgäst i Kallinge Företagscenter
Vi välkomnar Skandinaviska Stängsel till Kallinge 
Företagscenter. Skandinaviska stängsel utför montering 
och försäljning av industri- och villastängsel.


