
HYRESGÄSTER I FOKUS:
EN HÖST FULL AV PREMIÄRER!
I höst hälsar vi en hel rad nya butiker och restauranger 
välkomna till våra lokaler i Skövde centrum!

NYHETSBREV

MEDARBETARE I FOKUS: LINDA TENGGREN
För att Ni ska lära känna oss på Rapp Fastigheter så presenterar vi en medarbetare i 
varje nyhetsbrev. Den här gången träffar Ni Linda, som är åter från mammaledighet 

Linda har tidigare jobbat i vår reception under flera år, men har nyligen varit mam-
maledig och studieledig. Nu är hon tillbaka hos oss på kontoret med samma positiva 
anda och energi som innan! I Lindas nya arbetsuppgifter ingår fakturahantering samt 
uppföljning av vår dokumentation - exempelvis då vi utför brandsäkerhetskontroller 
och liknande. Linda ersätter Maria Mörk som tidigare hade samma roll, men som nu 
arbetar för Assbecks Fashionhouse. Vi hälsar Linda varmt välkommen tillbaka!   
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NYHETER I KORTHET  

• ”Vad ska det bli här”, undrar många? Jo, den 
22 november kommer vi att installera en ny 
skulptur av konstnären Maria Miesenberger 
vid kvarteret Motorn, vid Badhuskorsningen. 
Välkomna förbi och titta!

• Vi vill tacka Skövde Kommun som just nu 
har dekorerat staden med vackra blomster-    
arrangemang i härliga höstfärger!
 

• Arbetet med att renovera balkongerna i 
kvarteren Bokarna längst Storgatan går nu in 
i ett slutskede. Vi vill tacka alla hyresgäster för 
överseende under tiden som arbetet gjorts. Vi 
hoppas att Ni ska trivas med de nya balkong- 
erna. Vi tackar BBS för väl utfört arbete!

Det är ett rekordår för 
våra dignande rönn-
bärsträd. Sällan har vi 
sett så mycket vackra bär 
som den här hösten!Rönnbärsträd vid kvarteret

Motorn på Staketgatan

Det händer mycket i våra lokaler i centrum. Nyligen 
öppnade modebutiken Denim & Friends i fd JC på Stor-
gatan. Fredagen den 4:e oktober öppnade också Skövdes 
första rawfood-restaurang Rawesome Days i fd Ejes lokal 
på St Helenagatan. Utöver mat erbjuds också kurser och 
yoga. Båda etableringarna har fått en flygande start!

Inom kort väntar ytterligare två butiksöppningar när 
trendiga Brand Studio (NA-KD) öppnar i fd One Sides 
lokal på Långgatan. Även grannlokalen fd Wickmans får 
ny hyresgäst Blank the Hub i oktober månad. Skövdes 
handelsutbud är levande och i ständig förändring!

Såhär glada är tjejerna på RAWESOME DAYS
över att öppna i Skövde
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NYA SAMARBETSPARTNERS: 

FÄRGSTARK SKÖVDE

VDN HAR ORDET: 
Vi försöker i mesta möjliga mån att hålla våra 
hyresgäster underrättade i god tid när det händer 
saker i våra hus. När Skövde Energi stängde av 
fjärrvärmen för reparationer den 2:a oktober blev 
vi dessvärre inte själva informerade i tillräckligt 
god tid för att hinna kommunicera det till alla. Vi 
hoppas att det inte orsakat allt för stora bekymmer.   

Vi på 
Rapp Fastigheter 

önskar Er alla 
en riktigt 

FIN HÖST! Adam Rapp, VD

Vi heter Fanny och Frida och tillsam-
mans äger vi det nystartade måleri-
företaget Färgstark Skövde. 
Vi brinner för att renovera och att 
sätta färg på Er tillvaro. 
Hoppas vi ses! 

Med vänlig hälsning,  
Fanny och Frida  

Färgstark har en väldigt populär och under-
hållande instagramsida. Besök dem på:
@fargstarkskovde

I Rapp Fastigheters affärsmodell ingår att vi samarbetar med en rad olika mindre 
entreprenörer. På så vis har vi alltid rätt kompetens tillgänglig när det kommer till att 
utföra olika arbeten i anslutning till våra fastigheter, samtidigt som det inte belastar 
vår egna serviceförmåga. Det rör sig oftast om företag med specialkompetens; exem-
pelvis olika hantverkare, elektriker och ventilationsföretag.

Det senaste tillskottet bland våra samarbetspartners är Fanny och Frida som driver det 
nystartade måleriföretaget Färgstark Skövde. Vi hoppas att de ska trivas med att arbe-
ta i våra hus och att alla hyresgäster välkomnar dem. Utöver att de är väldigt skickliga 
målare så har de på kort tid också skapat en väldigt rolig och uppskattad instagram- 
sida med små sketcher som skildrar livet som målare. För oss på Rapp Fastigheter är 
det viktigt att våra hyresgäster vet vilka som arbetar med oss och vi bad därför tjejerna 
att skicka över en bild med personlig hälsning till Er allihop: 


