
HYRESGÄST I FOKUS:
- POLARN O. PYRET
I varje nyhetsbrev berättar vi om någon av våra hyresgäster.  
 
Vi vill uppmärksamma våra hyresgäster Polarn O. Pyret i Sköv-
de, som tidigare i höst vann utmärkelse som bästa Polarn O. 
Pyret-butik i Sverige. En hel rad kriterier låg bakom utmärkel-
sen, varav den främsta är den ökade försäljningen från 2017 till 
2018. Ett fint bevis för att handeln lever i Skövdes stadskärna. 

Butiken har funnits i Skövde i 32 år. Birgitta Steiring har drivit 
den som franchisetagare ända från början. Vi på Rapp Fastig-
heter vill rikta ett stort grattis till Birgitta med personal för den 
här fina framgången!  Ni finner Polarn O. Pyret på Hertig 
Johans gata 17 i Skövde centrum. 

NYHETSBREV

MEDARBETARE I FOKUS: VVS SERVICE
Vi har skrivit ett nytt avtal med firman VVS Service för att bli snabbare på att han-
tera rör- och avloppsärenden.
Många gånger är det lång väntetid då ärenden som rör exempelvis duschkabiner och 
handfat, avlopp och liknande inkommer. Vi har därför bokat upp företaget VVS Ser-
vice en heldag varje vecka, för att snabbare kunna hantera dessa ärenden. Det blir ett 
bra lyft för vår serviceavdelning med förhoppning om att höja trivseln i våra fastighe-
ter ytterligare. Felanmälan gör Ni som vanligt på telefonnumret nedan. 

Rapp Fastigheter AB  |  Rådhusgatan 1, Skövde  |  info@rappfastigheter.se  |  0500-445450

NYHETER I KORTHET  

• Vid Kulturgalan i början av december mottog Filip Rapp, 
delägare och styrelseledamot hos Rapp Fastigheter, pris som 
Årets Kulturentreprenör 2018 för sitt arbete med att utveckla 
Skövde och stadskärnan på olika vis. 

• Under december månad har vi upplåtit fd Ejes lokal på St:a 
Helenagatan 7 som popup-galleri i väntan på ny hyresgäst. Där 
kan man skåda de båda lokala konstnärerna Daniel Rapp och 
Tobias Anderssons fina utställningar.
 
• I början av 2019 kommer vi att inleda det
omfattande arbetet med att införa system för
matavfalls-hantering. Matresterna kommer att
omvandlas till energi. Vi hoppas kunna genom-
föra detta på ett smidigt vis tillsammans med
alla hyresgäster. Håll utkik efter den här info-
foldern, som snart delas ut i berörda hushåll. 

• I december har ”Skogsmulleriket” på Billingen invigts. Riket 
består av en rad olika spännande kojor och aktivitetsytor för 
barn och ungdomar som anlagts kring Åsbotorpsjön vid Bil-
lingens fritidsområde. Rapp Fastigheter står som stolt sponsor 
av ”Billingetrollets stuga”. Kul för stora och små! 

• Vi vill tacka vår goda medarbetare Fredrik Rosenberg som 
avslutar sin tjänst hos oss efter årskiftet. Fredrik har varit en 
omtyckt fastighetsskötare - och vi önskar honom lycka till i sitt 
fortsatta yrkesliv. 

Våra områdeschefer Roger & Mikael med
VVS Service Anders Lennartsson (i mitten)
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JULBELYSNING

JULTOMTARNA

VDN HAR ORDET

HYRESGÄST I FOKUS

NYHETER I KORTHET

VVS SERVICE

ÖPPETTIDER I JUL

JULBELYSNING - LÄTTAR UPP I VINTERMÖRKRET 

Under vinterns mörka månader försöker vi alltid förhöja miljön 
kring våra hus med julbelysning som vi också utvecklar varje år.  
Så här ser det ut vid några fastigheter den här vintern.

VDN HAR ORDET  
Som hyresgäster ska Ni alltid känna Er välkomna 
att kontakta eller besöka mig och mina medar-
betare, här på Rapp Fastigheter på Rådhusgatan 
1. Vi vill och ska vara tillgängliga för Er service, 
i stort som smått, och träffar Er gärna! Jag vill 
också önska alla hyresgäster en riktigt God Jul och 
Gott Nytt År! PS. glöm inte ljusen! 

Vi på 
Rapp Fastigheter 

önskar Er alla 
en riktigt 

GOD JUL!
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Adam Rapp

HERMOD 

BOKARNA                                                                                          RÖDFYRAN 

SÄLLSKAPET JULTOMTARNA
 
Rapp Fastigheter brinner starkt för organisatio-
nen Sällskapet Jultomtarna som sedan 1877 har 
givit kläder och skor till barn som lever under 
knappa förhållanden i Skövde.

Vi är väldigt glada över att hela 270 barn i 
åldrarna 6 till 16 år har fått gåvor förmedlade ge-
nom Jultomtarna den här vintern. Den som vill 
läsa mer om Jultomtarnas arbete får gärna besöka 
websidan jultomtarna.nu


