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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 

Kontorets öppettider 
under påsk

Vi håller öppet som vanligt hela 
påskveckan mellan 08-16 utom skär-

torsdagen då vi stänger 14.00. 

Spara energi utan uppoffringar 
Att spara energi är något av det bästa vi kan göra för att ta hand om 
miljön. ABRI jobbar därför hårt med att minska vår miljöbelastning 
genom att hushålla med material, energi och vatten. Här är några tips på 
vad du kan tänka på.
Portarna - Undvik att släppa ut värmen, låt inte vikportar och takskjutportar eller 
liknande till fastigheterna stå öppna i onödan.

Lågenergilampor - Ja, det börjar bli tjatigt, men faktum är att lågenergilampor är fem 
gånger mer effektiva och håller tio gånger så länge som en gammal glödlampa.

Befria elementen - Det kan vara lockande att möblera framför elementen, men tänk 
på att du blockerar värmespridningen.

Dra ur laddaren - En annan dold strömslukare är laddarna till alla elektriska apparater 
som finns i våra hem. Dra ur laddaren ur kontakten om den inte används. En laddare 
drar ström även när den apparat som ska laddas inte är inkopplad.

Skippa viloläge - Även datorer som sätts i viloläge konsumerar el, varför det optimala 
är att stänga ner datorn då den inte används. Aktivera energisparfunktionen för 
datorns bildskärm, eller stäng av den när du lämnar skrivbordet för en längre stund.

Locket på - Lägger du lock på kastrullen när den används drar den en tredjedel 
mindre energi.

Kort dusch - En kort dusch på fem minuter istället för en kvart kan minska 
årsförbrukningen för varmvattnet med 500 kilowattimmar per person. Stäng av vattnet 
när du tvålar in dig och tvättar håret.

Mer tips hittar du på energimyndigheten.se



Aktuellt i våra fastigheter

www.abri.se

LEDIGA LOKALER
ABRI har lediga lokaler i Kallinge 
Företagscenter och Bräkne-Hoby. 
Ljusa och fräscha kontorslokaler, 

varmlager, produktionslokaler samt 
verkstadslokaler. 

Är ni i behov av lokaler, kontakta vår 
fastighetschef Jan Granström på nr 
0457- 61 81 09 så hjälper han er att 
hitta lämplig lokal för ert ändamål.

BRANDSKYDDSREGLER
Anlagda bränder är ett samhällsproblem och ett allvarligt brott som 
hotar dem som befinner sig i en fastighet. Genom förebyggande 
arbete, samarbete och uppmärksamhet minskar vi risken för 
anlagda bränder.

Statistiken visar tydligt att bränder ofta startar i brännbart material så 
som lastpallar, containrar och soptunnor. Det är vanligt att bränder 
anläggs vid byggnaders utsida. Många anlagda bränder kan helt 
enkelt stoppas om vi håller rent och städat runt fastigheterna. Om 
det inte finns något brännbart material minskar risken för anlagda 
bränder.

TÄNK PÅ ATT!
• Container utan lock ska placeras minst 6 meter från fasad. 

Används container med låst lock kan avståndet minskas till 
2 meter. 

• Byggmaterial och sopor får inte förvaras i utrymningsvägar 
eller i korridorer som betraktas som väg till utrymningsväg. 

• Avstånd mellan byggbodar och andra byggnader ska vara 
minst 8 meter.

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.

ABRI SPONSRAR NATTVANDRARNA
Nattvandrarna är en ideell förening av föräldrar/vuxna som "nattvandrar" 
i syfte att synas ute bland ungdomar och som bidrar till en ökad trygghet 

runt om i kommunen.

Ny fasad vid Hantverkaren
Kvarteret Hantverkaren har fått ny fasadplåt runt hela fastigheten. En gråton på 
plåten ger fastigheten ett nytt fräscht utseende. I samband med fasadbytet har 
även fastigheten tilläggsisolerats. 

Orbit One under ett och samma tak
Svarven har under många år varit Orbit Ones huvudkontor. 2015 förvärvade 
Orbit One verksamheten Flextronics som var placerade i ABRI:s lokaler i 
Telefonen på Fridhemsvägen. Det är bara ett stenkast mellan de två fabrikerna. 
När möjligheten dök upp att hyra mer yta i Telefonen bestämde sig Orbit One 
för att flytta hela verksamheten dit. Nu är verksamheten i stort sett helt på plats. 
Orbit One ser en stor nytta med att finnas under ett och samma tak. Utifrån 
detta skapa en mer gemensam organisationskultur, minska kostnader och öka 
effektiviteten genom att bland annat minska transporterna. Med en adress blir 
det även lättare för kunder och leverantörer att hitta.

I Telefonen arbetar ca 350 personer med att producera, marknadsföra och 
distribuera elektronikprodukter. Vi välkomnar hela Orbit One till Telefonen!

Nya entrédörrar vid Telefonen
Kvarteret Telefonen har fått nya automatiska skjutdörrar till den sydvästra entrén. 
Här finns Previa, Capio cityklinik, Köksmästaren och ABRI:s kontor. 

UF-mässa på Blekinge Convention center
I 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 sponsrar årets 
mässmonter under UF-mässan. 


