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KUNDKRISTALLEN

VD HAR ORDET

HYRESGÄSTER I FOKUS

SPONSRING

MEDARBETARE I FOKUS

Under hösten genomförde Rapp Fast-

igheter en undersökning bland alla bo-

stadshyresgäster, där vi med hjälp av 

företaget AKTIV BO frågade Er hur 

Ni upplever Er boendesituation och 

oss som hyresvärdar.

Vi är väldigt tacksamma för att så må-

nga tog sig tid att svara på frågorna i 

enkäten. Vi kommer använda resultatet 

och alla konstruktiva åsikter för att ut-

vecklas i vår roll som hyrsvärdar och 

för att Ni som hyresgäster och kunder 

ska trivas så bra som möjligt.

Framför allt var många av enkätsvaren 

väldigt positiva. Så pass positiva att 

Rapp Fastigheter i konkurrens med 

250 andra fastighetsbolag i februari 

förärades det fina priset “Kundkrist-

allen” som kan liknas vid SM för fas-

tighetsbolag. 

Vi är oerhört stolta över utmärkelsen 

och tacksamma för de fina omdömena 

Ni givit oss. Det motiverar till att 

arbeta vidare med skötsel, trivsel, 

standard- och servicehöjande åtgärder 

- så att vi tillsammans blir ännu bättre.

KUNDKRISTALLEN - EN FIN UTMÄRKELSE TACK VARE ER
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Rapp Fastigheter har vunnit den Svenska fastighetsbranschens mest

prestigefyllda pris KUNDKRISTALLEN i kategorin “produktindex”

- som betyder att vi erbjuder landets bästa hyresboende utifrån våra 

hyresgästers förväntningar. 

GLAD PÅSK

önskar vi på

RAPP 

FASTIGHETER

Jag vill tacka samtliga kunder och medarbetare för

ett intressant första år som VD, under vilket före-

taget fortsatt att utvecklas på ett fint vis. Jag ser 

mycket positivt på den framtid som vi bygger på ett 

arv av kvalitetstänkande, kunskap och nya idéer!

VDN HAR ORDET:

Adam Rapp
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SPÄNNANDE HYRESGÄSTER PÅ 
KUNGSGATAN!

I varje nyhetsbrev försöker vi berätta om några av våra 

hyresgäster!

Den här gången vill vi rikta ljuset på 

Elizas är specialister på att anordna stora fester såsom 

bröllop, därtill finns ett fint sortiment med dekorationer 

och annat som gör festen speciell!

Head Around är streetwearbutiken som främst specialicerat 

sig på ett fantastiskt utbud av kepsar som valts ut med stor 

fingertoppkänsla för den medvetne kunden.

Head Around  

Elizas

och

, som ligger vägg- i vägg på Kungsgatan.

SPONSRING
- FÖR ETT LEVANDE SKÖVDE

Rapp Fastigheter vill aktivt vara med och bidra till Skövdes 

föreningsliv, därför engagerar vi oss mycket i lokal idrott 

och kultur. Vi tror att ett fint utbud och levande förenings-

liv bidrar till att Skövde är en attraktiv ort som många trivs 

med att bo på!

IFK Skövde handboll, Skövde 

AIK fotboll, Skövde HF, 

S:t Helena Basket, Skövde 

handikappidrott och Skull-

torps IF är några av de idrotts-

föreningar vi sponsrar och 

håller på i alla lägen! Vi brinner 

för sport och försöker finnas på 

plats och se många matcher!

Inom kultursektorn stödjer vi bland annat Skövde Stor-

band, Skövde allmänna konstförening och Revymakarna för 

att nämna ett urval. Vi har också bidragit med medel till 

Brottsofferjouren, Riksförbundet Narkotikafritt samhälle 

och Missing people - organissationer vars arbete vi ser 

väldigt fint och viktigt samhällsvärde i.

Vi önskar SKÖVDE AIK

stort LYCKA TILL

i Division 1 Södra!

KONTORETS ÖPPETTIDER
0 0 0 0VARDAGAR 08 -16

 

Skärtorsdagen stänger vi 13.00
Långfredagen STÄNGT

Felanmälan görs mellan 10.00-12.00 på 0500-483650 eller 

via vår hemsida www.rappfastigheter.se

Vid akuta fel eller störningar i fastigheten utanför kontorstid 

- ring vårt jour på 010-2222260

Vid akutfall under kontorstid ring 0500-445450.

MEDARBETARE I FOKUS:       CHRISTER ROHDIN
För att Ni ska lära känna oss på Rapp Fastigheter lite bättre kommer vi i varje nyhetsbrev 

att presentera en av våra medarbetare. 

Christer har arbetat hos Rapp Fastigheter i hela 38 år och är därmed den medarbetare som 

varit anställd längst i företaget, vilket vi är väldigt glada för. Han är en rutinerad fastighets-

skötare och en stor tillgång med god kunskap om samtliga fastigheter i vårt bestånd. Gen-

om åren har han haft många olika uppgifter. Nu arbetar han på servicesidan med saker som 

rör fastigheternas inre skötsel, felanmälansärenden etc. Christer är en mycket uppskattad 

del av vår organisation och han bidrar alltid med positiv attityd. 
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