NYHETSBREV
NYHETER I KORTHET
• Tillsammans med övriga centrumfastighetsägare, Commerce, Next Skövde, Skövde
Kommun, Skövde Energi och Skövde Cityförening har Rapp Fastigheter sett till så att
julbelysningen kommit upp i centrum; som ett
ljus i mörkret den här dystra vintern. Ladda
gärna ner appen Skövde Streetmuseum - där Ni
kan följa en ljusvandring och läsa mer om alla
installationerna.
• Vi håller vårt kontor stängt för alla besök
som inte är avtalade, eller som rör nyckelärenden och annat som måste uträttas med fysiska
besök. Kontakta oss gärna via telefon och mail
(se kontaktuppgifter nedan). Många ärenden
kan uträttas på vår hemsida: rappfastigheter.se
• Hyresförhandlingar inför 2021 pågår mellan
Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen. Vår hyressättning anpassas efter det
som parterna kommer överens om. Förhandlingarna beräknas vara klara våren 2021. En
het fråga i år är utökade fjärrvärmekostnader.
• Albin Viotto är vår nya fastighetsskötare.
Många har säkert redan sett honom bland våra
hus. Här är han på bild. Albin är en frisk, ungdomlig fläkt med energi och teamanda. Han
kommer till allra största del jobba med yttre
skötsel vid våra fastigheter. Det återstår att se
om han får skotta mycket snö i vinter.

Som huvudsponsor vill vi önska Skövde AIKs nya tränare
Tobias Linderoth varmt välkommen till Skövde och AIK!
Här stiligt poserande med Per Åstemo, klubbchef.

Vi på Rapp Fastigheter vill gratulera vår
hyresgäst Sanna Dahl som driver butiken
Styled by Me till utmärkelsen ”Årets företagare”! Sanna är just nu dubbelt aktuell med
sin julbutik som hon driver i fd JC’s lokal.

Sett på stan...

Varje år flyttar Isbjörnsorkestern in på ASSBECKS.
Xheladin och Albin kör ”turnébussen”!

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
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DETTA GÄLLER VID

LÄGENHETSFESTER
Just nu avråder vi ifrån alla former av hemmafester enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Var rädda om Er själva,
grannarna och vännerna! På grund av rådande läge är det också
ovanligt lugnt i många hus. Men en dag kommer vi att återgå
till ett mer normalt tillstånd. Vilka regler kommer då att gälla
vid fest? Vi reder ut begreppen!
RÄTTIGHETER & SKYLDIGHETER
Den som bor i en lägenhet skall i så stor utsträckning som möjligt kunna leva ett helt
vanligt liv, där fester ibland är ett inslag. Det innefattar också att som goda grannar
acceptera att det ibland förekommer kalas på kvällarna i huset där man bor. Som
hyresgäst ska du att alltid visa hänsyn till grannarna. Efter klockan 22.00 på kvällen
bör du ta detta i beaktning och anpassa eventuell ljudvolym så att det inte stör någons
nattsömn. Efter klockan 23.00 skall särskild hänsyn visas, även på helgen.
Ni har dock rätt att vid enstaka tillfällen ha fester som sträcker sig senare på natten.
Giltiga orsaker till det kan exempelvis vara jämna födelsedagar, högtider eller studentfiranden. Vid dessa tillfällen ser vi gärna att Ni på förhand informerar Era grannar genom att exempelvis sätta upp anslag i trapphuset där Era kontaktuppgifter också finns
med. Vi vill också att Ni berättar för oss på Rapp Fastigheter att Ni avser att ha fest,
när det ska ske och ungefär hur länge. Detta innebär inte att vi accepterar att du har
sena fester upprepade gånger i tät följd. Enstaka gånger är ok om ovanstående följs.
NÄR SKALL JOUREN KONTAKTAS?
Att prata direkt med din granne är alltid första/bästa steget att ta. I dessa sammanhang
ska vårt journummer (010-22 22 260) endast användas om du upplever att en fest
spårat ur på ett allvarligt vis eller om situationen upplevs som hotfull. Det vill säga:
Ring inte jouren om du hör grannen spela lite musik klockan 22.15. Jourutryckningar
utan giltiga skäl kan innebära att den som ringt jouren får betala för utryckningen. Är
utryckningen motiverad så debiteras den hyresgäst som stått för störningen.

GOD JUL
önskar vi på
RAPP
FASTIGHETER

Adam Rapp, VD

VDN HAR ORDET: Din lokala handlare skapar
jobb, praktikplatser och skatteintäkter i DIN stad.
Många butiker sponsrar dessutom lokal idrott och
kultur och erbjuder sommarjobb till ungdomar. Det
gör INTE utländska webshoppar. Just nu är det
betydligt enklare att hålla avstånd till varandra i
centrum än det är på många trånga paketutlämningar. Handla lokalt för ett levande SKÖVDE!

