NYHETSBREV
NYHETER I KORTHET

NYA ANSIKTEN:

VÅRA

SOMMARJOBBARE

• Vi har bytt marksten på en innergård i
centrala Skövde och fick fin hjälp av Skövde
AIK:s ungdomar som tillsammans bar ut
över 800 stenar som därefter skänktes bort till
allmänheten. Tack för all hjälp!

Under sommarmånaderna utökas vår förvaltningsstyrka med flera duktiga ungdomar som hjälper oss med
(främst) den yttre skötseln av fastigheterna, vilket inkluderar gräsklippning, rensning av rabatter och mycket annat! Vi sätter stort värde i deras framåtanda och
arbetsvilja och stolthet i att vi får vara med och fostra en
ny generation ungdomar på väg ut i arbetslivet.

• Den 16 juni samlades hela Rapp Fastigheter
utomhus med tryggt avstånd till varandra för
att fira Xheladin Brahimi ”Jalla” som fyllde 50
år. Gratulera honom gärna om Ni springer på
honom vid våra hus.

Det är ett arbete förenat med ansvar och förtroende att
jobba i anslutning till människors hem och därtill lägger
vi stor vikt vid säkerhet - och samtliga får en introduktionsutbildning. Vi har stor förhoppning om att de skall
trivas hos oss under sommaren och att Ni kunder skall
vara nöjda med deras insatser!

Edvin

Viktor Vallmir

• Vi vill uppmärksamma Ibrahim Kahlaf som
drivit restaurang Riviera i hela 36 år med
Rapp Fastigheter som hyresvärdar. Nu är restaurangen såld och ”Ibbe” går vidare mot nya
utmaningar. Ett stort tack från oss på Rapp
Fastigheter för många roliga och givande år!

Midsommarafton håller vårt kontor
stängt men akuta ärenden hänvisas
till jouren på 010-222 22 60.
Vecka 29 och 30 går vi in i semesterläge och kommer bara att ha jourpersonal igång.
MEDARBETARE I FOKUS:

XHELADIN BRAHIMI

För att Ni ska lära känna oss på Rapp Fastigheter så presenterar vi en medarbetare i
varje nyhetsbrev. Den här gången träffar Ni Xheladin
Xheladin, eller ”Jalla” som många kallar honom är nyligen 50 år fyllda. Ungefär
hälften av dessa år har han varit anställd hos oss på Rapp Fastigheter där han började
arbeta kort efter att han flyttat till Sverige med sin familj. Xheladin kännetecknas av
sin smått otroliga energi och sin serviceanda och är en mycket uppskattad medarbetare bland såväl hyresgäster som arbetskamrater. Xheladin har också ”gröna fingrar”
och en extra fin känsla för att göra fint i våra grönytor.
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ATT TÄNKA PÅ SOM HYRESGÄST

I CORONATIDER
Vi inser att Coronakrisen inte är över och därför blir den här månadens huvudnyhet i
mångt och mycket en upprepning från vårens nyhetsbrev. Rapp Fastigheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär bland annat att personal
jobbar hemifrån i större utsträckning. Den som uppvisar symtom på smitta stannar
naturligtvis alltid hemma tills de varit symtomfria i minst 48 timmar.
Vi upprätthåller stränga hygienkrav, bland annat använder vi 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 hyresgäster 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. Försök att hålla avstånd till varandra i hissar och
trapphus. 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, mail eller vår websida i första hand. Det avser exempelvis felanmälan.
0500 - 445450 | www.rappfastigheter.se | info@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 de statliga direktiven kan ändras.
Håll dig uppdaterad på www.folkhalsomyndigheten.se

Vi på
Rapp Fastigheter
önskar Er alla
en fin Sommar!

Adam Rapp, VD

VDN HAR ORDET:
Arbetet på Rapp Fastigheter präglas alltjämt mycket av corona. Bland annat har vi gett hyresrabatter
till över 40 företag. Den administrativa belastningen i samband med detta är stor för vår personal, men vi gör vårt bästa för att upprätthålla god
servicenivå. Jag vill önska Er alla en fin sommar
med förhoppning om att Ni håller Er friska.

