NYHETSBREV
NYTT TRYGGHETS-SAMARBETE I SKÖVDE:

NYHETER I KORTHET

Rapp Fastigheter har tillsammans med Skövde kommun,
Skövdebostäder, Högskolan och Polismyndigheten börjat
använda det digitala verktyget EMBRACE.

• Vi vill tacka Skövde Kommun som just nu
har dekorerat staden med vackra påskarrangemang i härliga vårfärger! Den här bilden är
tagen vid Hertig Johans gata.

EMBRACE SAFETY

Otrygghet och brott uppträder lokalt, vid specifika
platser och vid specifika områden. Det är vanligt att även
orsakerna är lokala. Effektiva åtgärder för att minska
brott och otrygghet kräver kontinuerlig kartläggning och
analys av lokala förhållanden. EMBRACE är ett kraftfullt men lättanvänt digitalt verktyg för kartläggning och
analys av de förhållanden som gäller för olika områden, i
vårat fall Skövde centrum.

• Com Hem ställer om sitt kanalutbud efter
sommaren då sändningarna kommer att ske
helt digitalt. Det här kan påverka dig som har
en äldre TV. Läs mer vad detta innebär på
www.comhem.se/tv/digitalisering
• Just nu inleds arbetet med att vårstäda
alla garage. Så om du har bilplats i garage se
separata anslag och utskick om när och hur du
påveras av detta. Ofta behöver din bil flyttas
under en dag.

Med EMBRACE kan vi som är verksamma i staden skapa
gemensamma lägesbilder som ligger till grund för bättre
samverkan och bättre åtgärder
- för en tryggare stad.

Läs gärna mer på www.embrace-safety.se

Lisbeth Wiezell
fd ekonomiansvarig

MEDARBETARE I FOKUS:

Vi har tackat av vår medarbetare Lisbeth, som vi nu
tillönskar många lediga
och aktiva dagar efter 29års anställning hos oss på
Rapp Fastigheter!

NIKLAS DAHLUND

För att Ni ska lära känna oss på Rapp Fastigheter så presenterar vi en medarbetare i
varje nyhetsbrev. Den här gången träffar Ni nyrekryteringen Niklas
Vi har en ny, trevlig fastighetsskötare i vårt team. Han heter Niklas Dahlund och
börjar nu bli varm i kläderna efter ett par månaders introduktionsarbete - då han satt
sig in i sina arbetsuppgifter som dels kommer att bestå av yttre skötsel, men också
arbeten i fastigheterna. Niklas kommer närmast ifrån anställning hos Grahns Konfektyr AB. Vi hoppas att Niklas kommer att trivas bra hos oss på Rapp Fastigheter och
att våra hyresgäster är nöjda med det arbete som utförs.
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ATT TÄNKA PÅ SOM HYRESGÄST

I CORONATIDER
Med anledning av utbrottet av Coronaviruset har vi på Rapp Fastigheter AB antagit
nya direktiv vilka följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär bland
annat att personal som befunnit sig i riskområden kommer att sättas i karantän.
Personal som uppvisar symtom på smitta kommer att stanna hemma.
Vi har dessutom infört strängare hygienkrav, bland annat kommer vi att använda
engångshandskar vid besök i lägenheter. Alla våra fordon är utrustade med handsprit,
liksom vårt kontor. Utförandet av en felanmälan kan i vissa fall komma att försenas
under den här perioden. Vi hoppas ni har överseende med detta.
VAD KAN JAG TÄNKA PÅ SOM HYRESGÄST?
Som hyresgäst ber vi er att tänka på att tvätta händerna noga innan ni lämnar lägenheten och när ni kommer hem. Det gäller även innan ni besöker tvättstugor eller annan
gemensam yta i fastigheten. Hosta i armvecket om ni befinner er i gemensamma
utrymmen. Nu, mer än någonsin tidigare, gäller det att vi visar hänsyn mot varandra
och är så goda grannar vi någonsin kan vara.
Har du ett ärende till oss på Rapp Fastigheter, se över om det går att hantera via
telefon eller vår websida i första hand. Det avser exempelvis felanmälan.
0500 - 445450 | www.rappfastigheter.se
Tillhör ni en riskgrupp, tänk efter en extra gång om en felanmälan är akut eller kan
vänta till ett senare tillfälle.
I övrigt vill vi uppmana alla att hålla sig hemma om man tillhör en riskgrupp eller
känner minsta symptom. Kom ihåg att dom statliga direktiven kan ändras.
Håll dig uppdaterad på www.folkhalsomyndigheten.se
Tillsammans kan vi lindra effekterna av viruset.

Vi på
Rapp Fastigheter
önskar Er alla
GLAD PÅSK!

Adam Rapp, VD

VDN HAR ORDET:
Nu är det dags att tänka lokalt. Inte minst när
vi konsumerar. Din lokala handlare är del av- och
bryr sig om samma stad som DU. Så låt oss gemensamt värna om vår stad och lokala arbetsmarknad,
istället för att skicka våra pengar utomlands via
internationella webshoppar. Ta hand om Er!
#hålligångskövde

