NYHETSBREV
TRYGGARE STAD!
Rapp Fastigheter arbetar tillsammans med Polisen, kommunen
och flera andra fastighetsägare för att göra Skövde centrum tryggare. Tillsammans använder vi det nya digitala verktyget Embrace
Safety som är väldigt användbart för att rapportera, följa upp och
förutse brott i staden. Det ger polisen ett bra underlag för att göra
effektiva ingripanden. Det här är extra viktigt just nu, då vi dessvärre har en period av ökad brottslighet. Vi försöker att förebygga
och följa upp incidenter så gott vi kan. Som hyresgäster ber vi Er
att vara extra uppmärksamma kring fastigheten där Ni bor och
att gemensamt ta ansvar så att dörrar till trapphus etc är stängda.
Rapportera problem till oss. Kontaktuppgifter nedan.
Vid brott eller allvarlig olycka ring alltid 112.

NYHETER I KORTHET
• Vår goda medarbetare Mikael Tegeborg har
fyllt 60 år! Gratulera honom gärna om Ni ser
honom. Han uppvaktades av arbetskamraterna
med tårta på coronasäkert avstånd.
• Vi vill be om ursäkt för att de senaste hyresavierna inte var kompletta. OCR-nummer och
belopp saknades längst ner pga ett datafel, vilket föranlett många frågor. Ange hyresavinumret vid inbetalning så kommer pengarna rätt.
Inför nästa avisering (juli, augusti, september)
kommer felet vara löst och avierna kompletta.
• Just nu pågår vårstädningen för fullt kring
våra fastigheter och i garageutrymmen. Ni får
separata utskick i brevlådan när/om någonting
berör Er, exempelvis flytt av bilar.

STORGATAN I FÖRVANDLING
Vi har glädjen att meddela att flera nya verksamheter
öppnar längs Storgatan och just nu är det mycket aktivitet inför premiärerna. Jenny Gelato blir ett glasscafé i fd
Telia, populära butiken Styled by Me utökar sin verksamhet och flyttar in i fd JC och kedjan Normal, som säljer
hud- och hårvårdsprodukter öppnar i fd Indiska. Sedan
tidigare hittas också Max Mode på Storgatan i fd Resias
lokaler. Vi hoppas att dessa etableringar ska ge liv och
rörelse åt Storgatan! Varmt välkomna till Skövde!

Sett på stan...

Vi har ett nytt sopaggregat på vår traktor som gör
mycket nytta bland våra hus!

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 | 0500-44 54 50

NYHETSBREV

Konstverket ”Change of Direction”
vid Badhuskorsningen har ett namn
som för tankarna till det senaste året
- då många saker har förändrats och
”ändrat riktning” i våra liv.
Foto: Tobias Andersson 2021
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ETT ÅR MED

CORONAVIRUSET
Första veckan i mars 2020 stod det klart att det utbrott av den nya coronasmittan,
SARS-CoV-2, som spårats till Wuhan i Kina nu också etablerat sig i Sverige. Onsdagen den 11 mars 2020 infördes förbud mot allmänna sammankomster med över
500 personer och fredagen den 13 mars avrådde Utrikesdepartementet från resor till
alla länder. Efterhand presenterades nya restriktioner och rekommendationer om hur
vi skulle agera i kontakten med varandra, i våra resor och rörelser i samhället - med
uppmaningar om att arbeta hemifrån om möjligt, endast uträtta absolut nödvändiga
ärenden utanför hemmet, isolera dom äldre och andra riskgrupper, nya hygienrutiner
och mycket annat. Ja, Ni vet ju alla storyn.
Ett år senare är vi på Rapp Fastigheter glada att våra strikta hygienrutiner, möjligheten
att arbeta med avstånd till varandra och i många fall hemifrån, har gjort att vi kunnat
undvika större coronautbrott i vår personalstyrka. Vi har varit mycket förskonade.
Under året har vi också försökt hålla fysiskt avstånd till våra hyresgäster, avrått ifrån
icke akuta felanmälningar, besök på kontoret och dessutom varit extra noga med
handspriten vid arbeten i lägenheter. Såhär långt har det gått bra!
Många av våra lokalhyresgäster har drabbats hårt av de restriktioner som införts
- särskilt frisörer, handel och restauranger. Vi har under det gångna året haft individuella möten med nästan alla våra kommersiella hyresgäster och hjälpt ungefär 40 av
dessa företag på olika vis, primärt ekonomiskt. Det har gjort att vi kunnat undvika en
del konkurser. Vi är mycket imponerade av hur många företagare här i Skövde kämpar
på för att klara lönsamheten. Vi känner starkt med dem alla! Den här staden är också
full av goda exempel på hur krisen hanterats - med hemkörning av mat, möjlighet att
boka butiker för enskild shopping, utveckling av webshoppar och införandet av ringklockor vid entréerna för att nämna ett urval.
Nu väntar vi på att varmare väder, utbredd vaccinering och rådande restriktioner tillsammans ska göra så att smittan backar och vi kan återgå till ett mer normalt liv.
Till dess önskar vi att Ni alla har hälsan med Er och att Ni kämpar på.

EN FIN VÅR
önskar vi på
RAPP
FASTIGHETER

Adam Rapp, VD

VDN HAR ORDET:
Växer din familj eller håller barnen kanske på att
flytta hemifrån? Tänk på att du alltid har förtur
som befintlig hyresgäst hos Rapp Fastigheter när
det kommer till att söka ny bostad hos oss. Vi arbetar mycket med omflyttningar och ser ofta behovet
av att byta till större eller mindre lägenhet - så
kolla gärna med oss först!

