
Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Soft Center - Med rum för möjligheter
Soft Center Ronneby grundades 1987 och är ett företagshotell med
möjlighet att hyra kontorsrum, utbildningslokaler och konferensrum. 

Receptionsservice under  jul- nyårshelgerna

Receptionen har öppet som vanligt under jul- och nyår 
Öppet helgfria vardagar 

Måndag - Fredag 8.00 - 17.00

Receptionen når ni på telefonnummer 0457-38 60 00 eller mejla 
reception@softcenter.se 
Vänligen Carola & Kent

Receptionsservice 2023
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Vad händer runt Soft Centers reception?
I vår strävan att vara en lyhörd och uppskattad hyresvärd har vi valt att flytta
vårt kontor till bottenplan på Soft Center 5 i direkt anslutning till receptionen.

Detta möjliggör en närmare kontakt med er som hyresgäst och även att vi kan
bemanna receptionen med egen personal.

Vår förhoppning är att receptionen även fortsättningsvis är en naturlig
mötesplats när paket/brev levereras, hämtas eller kanske bara för ett
spontant möte med en kopp kaffe/te.

Vi kommer självklart fortsättningsvis erbjuda våra hyresgäster och kunder
service och tjänster såsom receptionsservice samt post/paketservice.
Däremot kommer butiken att upphöra enligt nedan.

Receptionen som idag sköts av Carola, Kent och Mikael på Office
Kontorsservice AB övergår i vår regi den 1/1 2023.

Viss ombyggnation runt receptionen är redan i gång och vår planering är att
hela flytten ska vara genomförd och klar till den 1 mars 2023.

Vår förhoppning är att ni som hyresgäst även under övergångsperioden ska
erhålla lika god service som vanligt och vi hoppas på er förståelse gällande
ombyggnationen som kommer att pågå i anslutning till receptionen.

Receptionen har öppet som vanligt fr o m 2 januari 
Öppet helgfria vardagar Måndag - Fredag 8.00 - 17.00

Torsdagen den 5 januari stänger vi 13.00 (dag före Trettondag
jul). Utgående post och paket som behöver behandlas av receptionen skall
vara oss till handa senast 11.30.

Receptionen når ni på telefonnummer 0457-38 60 00 eller
mejla reception@softcenter.se 

Vänligen Soft Center Fastighetsbolag

Träffa Nina Tulestedt vår nya arbetskollega på
Soft Center!

Vi önskar vår nya kollega Nina Tulestedt 
hjärtligt välkommen till oss.

Nina kommer att ansvara för Soft Centers
reception samt arbeta som företagets

ekonomiassistent

Nina kommer närmast från Mårtensson Optik och Egendomsbyrån där hon
ansvarat för ekonomi och administration. Nina bor i Ronneby och på fritiden blir det
träning, promenader vid hav och i skog. Gärna umgänge med familj och vänner.

Välkommen till Soft Center Nina!
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Vi välkomnar nya hyresgäster
Soft Center 5 plan 3

Vi är ett helägt dotterbolag till det
tyskbaserade TRUMPF GmbH och Co.
KG – marknadsledare och
teknologiledare inom maskin- och
laserteknik för industriell
plåtbearbetning och erbjuder kompletta
produktionslösningar inom dessa
sektorer tillsammans med
digitaliseringslösningar i form av
konsultation, plattform och mjukvara.

Soft Center 3 plan 2

Avaronix representerar PAAM Systems
PAAM Systems har utvecklat smarta, interaktiva
och tidsbesparande nyckelhanteringssystem
sedan starten 1989. Digitaliserar användandet
av fysiska nycklar –Nyckelhanteringssystem
som låter vardagshjältar fokusera på sina viktiga
uppdrag.
Här hittar du mera information om PAAM
systems

Soft Center 4 plan 3
Om Fridlund Juridik & Samhälle AB
Vårt övergripande mål är att öka tillgången
till rättvisa i området och lösa människors
problem med analytisk kreativitet, juridisk
aggressivitet, verbal begåvning, envist
processande, bevisansamlig, effektiva
förhandlingsstrategier, och ständigt
uppdaterad kunskap inom alla juridiska
rättsområden.

Boka rådgivning när du behöver
rättvisa.
Vi är till för privatpersoner och företag.

Restaurang Soft & Café Soft
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STÄNGT
22 december - 6 januari 

Vi önskar alla våra gäster
En lugn och fridfull jul

Välkomna på det nya året

STÄNGT
23 december - 1 januari 

samt den 6 januari

Välkomna på nyåret
Vi håller öppet 2-5 januari

God Jul & Gott Nytt År 
önskas från 

Ronny & Mercy

Här är det bara att flytta in!
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Soft Center Fastigheter AB
Fridhemsvägen 8
372 25 Ronneby

Kontakt:info@softcenter.se
Felanmälan:felanmalan@softcenter.se
Konferens:konferens@softcenter.se

Reception:0457-38 60 00
Konferens: 0735-23 87 60
Hyra lokal:0457-38 60 16
Jourtelefon:0457-38 60 20

Soft Center Ronneby erbjuder små, stora kontor och
utbildningslokaler för uthyrning.

Se våra lediga lokaler här

God Jul & Gott Nytt År
önskas från Soft Center Fastighets AB

Jan  Sven-Olof  Pia  Morgan  Magnus  Therese  Nina

Hjälp oss spara naturens resurser och
släck gärna ert kontor när ni tar julledigt

Följ oss på Facebook
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Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du
vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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