NYHETSBREV
EXTRA PÅMINNELSE: COM HEM
STÄLLER NU OM TILL

DIGITAL-TV

Den 8 september gick COMHEM över till att sända
TV helt digitalt och de analoga kanalerna utgick. För dig
innebär det skarpare bild och ljud samt möjlighet att se
de flesta av dina kanaler i appen COMHEM Play.
Många tittar redan digitalt och behöver inte göra någonting. Men om du tittar på analoga TV-sändningar idag
behöver du ändra till digital-TV. Det flesta nya TV-apparater är förberedda för detta. Digitaliseringen är inget
som vi fastighetsägare har kunnat påverka och vi hoppas
att omställningen ska gå smidigt för alla. Frågor hänvisas till COMHEM i första hand som har upprättat en
sida med samlad information i ärendet:

www.comhem.se/tv/digitalisering

NYHETER I KORTHET
• I Skövde känner vi av den fulla effekten
av att det har byggts mycket nya bostäder i
staden. Det har skapat en våg av omflyttningar
som vi märker av tydligt hos Rapp Fastigheter. Som hyresgäster märker Ni detta främst
genom att fler människor flyttar in- och ut
ur våra hus. Vi hoppas att alla nytillkomna
hyresgäster ska trivas och att våra befintliga
hyresgäster har överseende med att det är fler
flyttlass än vanligt i trapphusen.
• Livet återvänder till ett något normalare
tillstånd. Exempelvis har Biostaden SAGA
åter öppnat efter att ha varit coronastängt en
period. Nu visas film igen, fast med en rad
åtgärder - bland annat max 50 besökare.
• Vår hyresgäst Restaurang Suave som håller
till på S:t Sigfridsgatan laddar också för höst
med en ny, spännande meny full av goda smaker inspirerade av Central- och Sydamerika!
Menyn hittar Ni på suave.nu/meny
För beställningar ring 0500-40 11 11

Samma tv-uttag, men nu endast med
digitala sändningar.

• Vi har tackat av vår deltidsanställda fastighetsskötare Valmir Brahimi som många av Er
säkert har sett kring våra hus. Vi tackar för väl
utfört arbete den här tiden och önskar lycka
till i framtiden! Vi har också gjort en nyrekrytering på fastighetsskötarsidan; Albin Viotto
som Ni möter i nästa nyhetsbrev.

Vi fortsätter att kämpa mot Covid-19!

• tvätta händerna • hosta i armvecket • undvik att ta med händerna i ansiktet • stanna hemma om du är sjuk • håll avstånd

Rapp Fastigheter AB | Rådhusgatan 1, Skövde | info@rappfastigheter.se | 0500-445450
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DETTA GÄLLER VID

ANDRAHANDSUTHYRNING
Nyligen kunde vi läsa i lokalpressen om Skövdebostäders kontroller och åtgärder för att få ordning på olovlig uthyrning.
Men vad gäller egentligen juridiskt och vilka riktlinjer följer vi
på Rapp Fastigheter när det kommer till andrahandsuthyrning?
Det är vår förhoppning att den som hyr en lägenhet utav oss också är personen som
bor i den, men ibland uppstår det situationer i livet då det kan vara aktuellt att hyra ut
sin lägenhet i andrahand. Vi försöker att vara lyhörda och tillmötesgående i dessa fall.
Godkända anledningar till att hyra ut i andrahand är exempelvis om du ska studera
eller om du har fått ett tillfälligt arbete på annan ort. Vi tar också hänsyn till om du
blivit sjuk eller drabbats av speciella familjeomständigheter. Andrahandsuthyrning beviljas i första hand i upp till sex månader, men kan därefter förlängas om vi ser att det
är rimligt. Vi vill att Ni kontaktar oss om Ni funderar på att hyra ut i andrahand.
Rapp Fastigheter agerar utifrån de lagar och regler som finns. Sedan den 1 juli 2018
är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Sedan hösten 2019 är det dessutom
brottsligt att hyra ut sin lägenhet utan hyresvärdens samtycke, samt att ta ut en hyra
som inte är skälig; det vill säga högre än den summa som förstahandshyresgästen själv
betalar. Många känner inte till detta och därför tycker vi att det är viktigt att informera
en extra gång. Olovlig uthyrning kan innebära risk för uppsägning.
ATT TÄNKA PÅ:
Det är alltid den som står på lägenhetens originalkontrakt som ansvarar för lägenheten, oavsett om någon har hyrt den i andra hand. Det är alltså förstahandshyresgästen
som bär ansvaret om det uppstår störningar eller skadegörelse i lägenheten och i
anslutning till den. Likaså är betalningsansvaret alltid förstahandshyresgästens.
Om du har frågor om detta eller funderar på att hyra ut din lägenhet under en period
ber vi dig att kontakta vår lägenhetschef Anna-Karin Blomqvist på 0500-44 54 50

HÄRLIG HÖST
önskar vi på
RAPP
FASTIGHETER

Adam Rapp, VD

VDN HAR ORDET:
Jag hoppas att Ni alla har haft en fin sommar
och att vi snart kan återgå till mer normala omständigheter. Jag vill be alla våra hyresgäster som
gör felanmälningar att gärna hålla extra avstånd,
eller allra helst lämna lägenheten tillfälligt, när
arbete utförs. Detta för både Er egen och vår personals säkerhet. Tack för visad hänsyn!

