NYHETSBREV
NYA SYSTEM FÖR LÄGENHETSVÄRME

NYHETER I KORTHET

I fastigheterna Boken 11, 18, 21 samt 23 i områdena kring
Storgatan och Lennart Thorstenssons gata har vi anlitat
Skövdeföretaget Lorentzons Styr som har utvecklat en metod
för värmestyrning, som tar hänsyn till fastighetens verkliga
energibehov. Med installation av ett antal rumsgivare i lägenheterna får vi kontroll över energibehovet för tillskottsvärme.
Utrustningen mäter den verkliga rumstemperaturen i fastigheten och genom detta kan vi styra värmen till en jämn och
behaglig temperatur i lägenheterna. När solen och vinden påverkar fastigheten så känner styrsystemet av detta och anpassar
tillskottsvärmen.

• Det är ett sällan skådat ”päron-år”. Våra fastighetsskötare har
full sjå att ta hand om all fallfrukt. Bor du i en fastighet med
fruktträd i området så får du självklart plocka av dem.

Med dessa åtgärder görs energibesparingar på 20-40% vid jämförelse med reglerutrustning som endast tar hänsyn till utetemperatur. Lösningen är framför allt gynnsam ur miljösynpunkt.

• Vi kommer att införa matavfalls-sortering under hösten för
att nå upp till våra miljömål. Vår förhoppning är att vi ska få en
smidig övergång i den här förändringen av sophanteringen.
		• Just nu har vi en ambitiös praktikant,
		
Joel, hos oss på Rapp Fastigheter.
		
Vi hoppas att han ska tycka det är en
		
intressant och utvecklande upplevelse.
• Vi har uppdaterat vår bil-park med en helt ny lastbil som
levererades i dagarna. Den kommer förbättra vår servicekapacitet på ett bra vis.
• Rapp Fastigheter har klivit in som sponsor av ungdomsteatern ”Grinchen” som sätts upp av organisationen Voices of
Charity. Teatern hanterar viktiga och aktuella samhällsfrågor
såsom mobbing. Biljetter finns hos eventim.se
• Under Shoppinghelgen som genomfördes i centrum sista helgen i september så invigdes nyanlagda Hertig Johans gata. Vi
tycker det är kul att se staden förändras. Nu vidtar NCC’s arbete med att anlägga det nya torget. Som fastighetsägare i stan
vill vi poängtera att alla butiker och restauranger har öppet som
vanligt i City, även om framkomligheten begränsas periodvis.

MEDARBETARE I FOKUS:

ROGER JOHANSSON

För att Ni ska lära känna oss på Rapp Fastigheter lite bättre så kommer vi i varje nyhetsbrev att
presentera en av våra medarbetare.
Roger har arbetat hos oss sedan 2012 och är den ena av våra två områdeschefer. Det innebär att
han ansvarar för servicen och det tekniska arbetet i ungefär hälften av våra fastigheter. Med sin
hantverkarbakgrund är han en mycket värdefull tillgång för oss. Roger är driven, har glimten i
ögat och månar om arbetskamraternas och hyresgästernas bästa. På fritiden är han såväl motorsom hundentusiast, ägnar sig åt jakt och är en stor supporter av lokal idrott.
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NYPREMIÄR HOS ORIENT PALACE
Nyrenoverade Orient Palace har haft nypremiär! Ly öppnade dörrarna första gången för 22 år sedan och har renoverat och förbättrat
verksamheten flera gånger. Den här gången blev det världsklass! Vi
på Rapp Fastigheter önskar Ly med familj och medarbetare lycka till!
Det är Lys dotter som ritat inredningen för att på ett smakfullt o enhetligt vis få ihop
influenser från hela asien - precis som på menyn. Det krävde att de jobbade med
många olika internationella leverantörer. I lokalen ser vi både kinesiska, thailändska och japanska inslag och i mitten av lokalen är ett gigantiskt, evigt blommande,
japanskt körsbärsträd som verkligen drar ögonen till sig.

Orient Palace ligger på Kyrkogatan 20 i Skövde

HÄRLIG
HÖST
önskar vi på
RAPP
FASTIGHETER!

VDN HAR ORDET

Adam Rapp

Efter en omfattande bullerutredning tillsammans
med företaget Akustikverkstaden har vi konstaterat att det utifrån rådande regelverk dessvärre inte är möjligt att genomföra vår planerade
nybyggnation i anslutning till kvarteret Rödfyran. Vi riktar istället in oss på andra spännande
projekt inför framtiden.

