
HYRESGÄST I FOKUS:
E-SPORTCAFÉET GAME CORNER
Sedan en tid tillbaks bedriver företaget Game Corner E-sport 
Café i fd. Hertig Johans källare på Hertig Johans gata 17. Dom 
hälsar alla spelintresserade Skövdebor varmt välkomna!

NYHETSBREV

MEDARBETARE I FOKUS: FRIDA JERENVIK 
För att Ni ska lära känna oss på Rapp Fastigheter så presenterar vi en medarbetare i 
varje nyhetsbrev. Den här gången är det nyrekryteringen Frida Jerenvik Ni möter.
Sedan ett drygt halvår tillbaks har vi en ny ekonomichef hos Rapp Fastigheter. Hon 
heter Frida Jerenvik och kommer ha det övergripande ansvaret för vår ekonomi. 
Frida som tidigare har jobbat på såväl Skövde Kommun som PWC är redan ett slipat 
och välkommet tillskott i vår organisation där hon på kort tid blivit en god lagspelare 
och bidragande medarbetare. 
Vi hoppas att hon skall trivas här hos oss på Rapp Fastigheter!  
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NYHETER I KORTHET  

• Just nu möter Ni kanske några nya, unga ansikten i anslut-
ning till våra hus. Det är våra duktiga sommarjobbare som 
arbetar! Ni känner igen dem på att de bär våra profilkläder med 
Rapp Fastigheter-logga. Samtliga sommarjobbare har fått en 
introduktionsutbildning med tydliga instruktioner för att på ett 
bra och säkert sätt utföra sina arbetsuppgifter.

• Många tycker att det är trevligt med våra 
fina flaggstänger som finns vid kvarteren 
Rödfyran, Rådjuret och Bokarna. Extra roligt 
tycker vi att det är att vi har hjälp av trevliga 
hyresgäster som sköter om flaggorna och håller 
koll på flaggdagarna åt oss. Det tackar vi för!
 
• Rapp Fastigheter har klivit in som sponsor för att visa fot-
bolls-VM på storbildsskärm på Hertig Johans torg.
Vi är väldigt imponerade av våra Svenska fotbollstjejer!

Om du vill fly undan solen en stund  är du varmt välkommen
ner till Game Corner för att fika eller spela dataspel

TIPS FÖR ATT KLARA SOMMARVÄRMEN:

TILLÄMPA ”MEDELHAVSMETODEN!” 
Sommaren är här, och det tycker de flesta är härligt. Men det kan också bli väldigt varmt, som vi minns 
från förra året. Det finns flera saker du kan göra för att sänka temperaturen i din lägenhet. Gör som i 
Sydeuropa! Dra ner persienner och gardiner på dagtid för att stänga ute solens värme. Vädra bara på 
kvällar och nätter, det vill säga när utomhustemperaturen är lägre än inomhus. Om möjligt ställ upp 
fönster och dörrar så att det blir korsdrag, det bidrar till att sänka temperaturen. Stäng gärna av värme-
källor som till exempel datorer, TV och andra elektriska apparater. Använd en fläkt för att få luften att 
cirkulera och därmed kyla. Det är också viktigt att dricka ordentligt med vatten och duscha kallt.
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GOD MILJÖVINST FÖR VÅRA NYA 

STYRSYSTEM FÖR VÄRME 

VDN HAR ORDET 
Som mångårig sponsor av Skövde AIK är vi väl-
digt glada att se klubbens framgångar i toppen av 
tabellen. Skövde AIK firar verkligen sitt 100 års-
jubileum med flaggan i topp! Det är också mycket 
glädjande att se att parafotbollen gjort återintåg 
i Skadevi Cup! Vi är stolt sponsor av Skövde HIF 
som deltog med hela två stycken lag i åres cup.   
  

Vi på 
Rapp Fastigheter 

önskar Er alla 
en riktigt 

FIN SOMMAR!

Kvarteret Bokarna är det första området där vi infört de nya styrsystemen för värme.
Nu har vi fått ett fint kvitto på den miljövinst som gjorts, redan första halvåret.

Stefan Regstorp & Adam Rapp

I fastigheterna Boken 11, 18, 21 samt 23 i områdena kring Stor-
gatan 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 energibeho-
vet för tillskottsvärme. Utrustningen mäter den verkliga rumstem-
peraturen i fastigheten och genom detta kan vi styra värmen till en 
jämn och behaglig temperatur i lägenheterna, vintertid. När solen 
och vinden påverkar fastigheten så känner styrsystemet av detta och 
anpassar tillskottsvärmen.

Efter ett halvår har vi redan fått väldigt goda miljöeffekter, eftersom 
energibesparingarna är väldigt bra med dessa lösningar. Mer konkre-
ta exempel på miljöeffekterna vi får kan Ni se i jämförelserna nedan, 
som visar hur mycket de reducerade koldioxidutsläppen verkligen 
påverkar miljön på ett positivt vis! Det här gör att vi sannolikt 
kommer att se över möjligheten att installera samma system i fler 
fastigheter.

Om du vill fly undan solen en stund  är du varmt välkommen
ner till Game Corner för att fika eller spela dataspel


