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Har du en ledig stund över i sommar? Ta en tur runt Skövde och kika

på några av de konstverk som finns vid våra fastigheter. Här är en 

liten guide för den kulturintresserade!

TREVLIG

SOMMAR

önskar vi på

RAPP 

FASTIGHETER

                                                      

Med det fina utbudet av nöjen, restauranger och butiker 

samt trevliga event som det mycket lyckade Junikalaset och 

därtill Bolougners fina badsjö i anslutning till stadskärnan 

så är Skövde numera en levande stad - hela sommaren! 

Det är mycket glädjande! Jag önskar alla våra kunder och 

hyresgäster en fin sommar! 

VD :N HAR ORDET:

Adam Rapp

FLUX AV: EVA HILD, 2014  
Trädgårdsgatan 15 D.

Instagramma DIN bild av

något av våra konstverk!

Använd hashtag 

& var med i utlottningen av

4 biobiljetter inför hösten!

#rappskonst
I BETESHAGEN AV: HENRIK ALLERT, 2009  
Vid “Röda Stugan” i kvarteret Rödfyran, 

Gamla Kungsvägen / Norra Bergvägen

TRE GRACER AV: PETER MANDL, 2007  
Vid kvarteret Bokarna, i parken bakom 

fastigheten på Lennart Thorstenssons gata 4.

HULDRAN FRÅN 
KLYFTAMON
AV: LENNY CLARHÄLL, 2015 

Vid entrén till försäkringskassan

på Trädgårdsgatan 15 C.

Inspirerad av lokal folk-

tro och legender från 

Klyftamon. Uppförd

i stenmassa & 

lackerat stål.
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HYRESGÄSTER I FOKUS 
- ELIN TAR ÖVER LÄCKERBITEN

I varje nyhetsbrev försöker vi berätta om några av våra hyresgäster. 

Den här gången vill vi rikta ljuset på Elin Andersson 

Läckerbiten

som 

sedan 1 juni tagit över  på S:ta Helenagatan.

Elin, som tidigare jobbat med bageri samt i delikatessdisk 

på ICA, kommer att utöka Läckerbitens fina sortiment av 

delikatesser och godsaker med exempelvis charkuterier. Det 

här är en av Skövde City’s verkligt unika små verksamheter 

som tillför mycket charm till utbudet i stadkärnan.

Vi på Rapp Fastigheter vill tacka tidigare ägaren Annika 

Larsson för tretton goda år, och önskar Elin stort lycka till 

med sin fina butik! 

FÖRSTÄRKNING UNDER SOMMAREN
- VÅRA DUKTIGA SOMMARJOBBARE

Under semestermånaderna utökas vår förvaltningsstyrka 

med flera duktiga ungdomar som hjälper oss med (främst) 

den yttre skötseln av fastigheterna, vilket inkluderar 

gräsklippning, rensning av rabatter och mycket annat! Vi 

sätter stort värde i deras framåtanda och arbetsvilja och 

stolthet i att vi får vara med och fostra en ny generation 

ungdomar påväg ut i arbetslivet.

Det är ett arbete förenat med ansvar och förtroende att 

jobba i anslutning till människors hem och därtill lägger vi 

stor vikt vid säkerhet - och samtliga får en introduktions-

utbildning. Vi har stor förhoppning om att de skall trivas 

hos oss under sommaren, samt att Ni kunder skall vara 

nöjda med deras insatser!   

KONTORETS ÖPPETTIDER
0 0 0 0VARDAGAR 08 -16

 

Under vecka 28 och 29 håller
kontoret stängt, men vi hänvisar

till jourtelefonen vid akuta händelser

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 journummer på 010-2222260

Vid akutfall under kontorstid ring 0500-445450.

MEDARBETARE I FOKUS:     

För att Ni ska lära känna oss på Rapp Fastigheter lite bättre kommer vi i varje nyhetsbrev 

att presentera en av våra medarbetare. 

Anna-Karin har arbetat hos oss på Rapp Fastigheter sedan 1994 vilket vi är mycket glada 

för. De flesta av våra hyresgäster möter henne i samband med att de söker bostad här, efter-

som hon är ansvarig för våra lägenhetsuthyrningar och hyresavisering. Anna-Karin är en 

positiv lagspelare, med väldigt god personkännedom och serviceanda. Hon är väl insatt i 

alla funktioner här på vårt kontor och är en mycket värdefull resurs för företaget.    

ANNA-KARIN BLOMQVIST

Albin                  Valmir                Viktor                Florian

Linnea                 Ebba                  Axel                   Jakob
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