
HYRESGÄSTER I FOKUS:
- POPUP-BUTIK MED ELSCOOTERS
Vi har lånat ut fd Onesides lokal på Långgatan 20 till företa-
get ETEK SWEDEN som kommer visa sina elscooters 5-7 april!

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 
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MEDARBETARE I FOKUS: LEIF RAGNARSSON 
För att Ni ska lära känna oss på Rapp Fastigheter så presenterar vi en medarbetare i 
varje nyhetsbrev. Den här gången är det nyrekryteringen Leif Ragnarsson Ni möter.
Vi önskar vår tidigare medarbetare Fredrik Rosenberg lycka till, då han lämnat oss 
för nya uppdrag. Han ersätts av Leif Ragnarsson (bild) som närmast kommer från 
Skövde kommun med fina referenser. Leif är en mycket trevlig och handlingskraftig 
lagspelare, som alltid har positiva tankar att dela med sig av. Han är en stämningshö-
jare för såväl arbetskamraterna som hyresgästerna - och vi hoppas att han skall trivas 
här hos oss på Rapp Fastigheter! 
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• Vi vill uppmärksamma vår fastighetsskötare 
CHRISTER ROHDIN som i januari hade 
jobbat hela 40 år hos oss på Rapp Fastigheter! 
Vi är otroligt glada att ha honom i teamet! 

• Vi vill tacka alla hyresgäster som visar stor samarbetsvilja 
när vi inför dom nya matavfall-sorteringarna (tre fastigheter 
är gjorda så här långt). Tillsammans får vi det här att fungera 
riktigt bra för miljöns skull! 
 
• Restaurang Chinatown på Kungsgatan har öppnat igen efter 
en lång tids renovering. Nu har restaurangen nytt, fräscht kök 
och golv - och en trevlig uppdaterad meny med asiatiska rätter.

• Just nu har konstnären Maria Johansson en utställning i skylt-
fönstren på S:t Helenagatan 6 (fd Ejes). Alla är välkomna att 
titta förbi och njuta av hennes oljemålningar.

• Vårstädning pågår! Just nu lägger vi mycket kraft på att städa 
ur alla garage samt att ta upp vinterns grus från trottoarer, 
gator och gångvägar. 

• Vecka 21 kommer vi att börja renovera alla balkongerna i 
fastigheterna ”Bokarna”. Om du som boende har frågor om 
hur det här kommer påverka dig, så får du gärna höra utav dig 
till oss. Kontaktuppgifter nedan.

• Inför påsk vill vi be våra hyresgäster att för allas trevnad res-
pektera de lagar och förordningar som finns gällande fyrverke-
rier. Vi hänvisar till www.skovde.se/fyrverkerier för info.
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ÖPPETTIDER

SÅ HÄR KÄNNER DU IGEN VÅRA 
FASTIGHETSSKÖTARE & HANTVERKARE 

Skövde har drabbats av en del bedrägeriförsök. Bland annat rappor-
teras att tjuvar utger sig för att vara hantverkare för att ta sig in i 
lägenheter. Vi skärper därför upp våra säkerhetsrutiner, men det är 
viktigt att vi alla samarbetar! Här kommer därför en liten guide 
för att Ni ska känna igen vår personal och de rutiner vi har. 

VDN HAR ORDET 
Vilka tjänster ska vi koppla till framtidens hyres-
bostäder? Det är inte otänkbart att vi exempelvis 
kommer erbjuda pakethämtning, städhjälp, it-sup-
port, bilbesiktning, möbelmontering och mycket 
annat. Har du någon idé om hur vi kan utveckla 
vår service för att göra din vardag enklare i fram-
tiden?  

Vi på 
Rapp Fastigheter 

önskar Er alla 
en riktigt 

GLAD PÅSK!

Du känner igen vår personal på deras profilkläder i
grått, svart och ibland signalgult och vinrött

Adam Rapp

• Rapp Fastigheters fastighetsskötare har 
alltid kläder med VÅR logotype på bröstet. 
När vi anlitar externa entreprenörer (bygg/
målare) så kommer Ni att få träffa dessa i 
sällskap med någon av våra fastighetssköta-
re första gången dom arbetar i ditt hus.

• Om du är osäker på en person så har du 
rätt att be vår personal att identifiera sig 
med det id-kort som alla bär.

• Vi utför aldrig reparationer eller andra ar-
beten i Era lägenheter om det inte föregåtts 
av antingen felanmälan (som Ni gjort) 
eller ett skriftligt utskick i brevlådan inför 
ärendet.

• Blir du utsatt för brott, ring omedelbart 
SOS på 112.

• Upplever du att det är andra störningar i 
fastigheten, på tider utanför vår kontorstid 
ring vår störningsjour på 010-2222260


