NYHETSBREV
NYHETER I KORTHET
• Vi har en ny fastighetsskötare i vårat team.
Han heter Jörgen Larsson men kallas ”Jöjje”.
Han går på både yttre och inre tjänst - och är
ett mycket kompetent tillskott!
• För svalare inomhusklimat tillämpa den så
kallade ”Medelhavsmodellen”. Dvs. dra ner
persienner och gardiner på dagtid för att stänga
ute solens värme. Vädra bara på kvällar och
nätter när utomhustemperaturen är lägre än
inomhus. Stäng gärna av värmekällor såsom
datorer, TV och andra elektriska apparater.
• På Midsommarafton håller vårat kontor
stängt och dagen innan midsommar stänger
vi klockan 13.00. För kontaktuppgifter och
övriga öppettider se här nedan.
• Nu har Normal slagit upp portarna i fd
Indiskas lokal på Storgatan. Normal erbjuder
enligt sin slogan ”normala varor till onormala
priser” och är perfekt för att fynda exempelvis
hudvård och hårvårdsprodukter. Normal har
fått en riktigt fin start.
• Centrum lever upp på nytt, då många är
fullvaccinerade och vi kanske ser ljuset i tunneln
efter pandemin. Vi vill slå ett slag för den fina
lekplatsen som finns i Kyrkparken - en utmärkt
plats där såväl stora som små kan umgås utomhus - mitt i stan.

Nu kan du betala din hyra med e-faktura direkt i din
internetbank. Hur du går till väga ser lite olika ut, beroende på vilken bank du har - men exempelvis hittar du informationen under ”betala & överföra” (Swedbank) eller
under ”tjänster” (Nordea). Kortfattat innebär det att du
istället för en räkning i brevlådan får räkningen elektroniskt till din dator eller mobil, vilket är både effektivt och
sparar på miljön.
Att anmäla sig till e-faktura är i dagsläget helt frivilligt.
Gör du inget - så kommer avierna som vanligt i din
brevlåda.

Sett på stan...

I slutet av maj så deltog hela företaget, inklusive kontorspersonalen, i den årliga vårstädningen!

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

Foto: Tobias Andersson 2017

NR 19
JUNI 2021

• SOMMARJOBBARE
• VDN HAR ORDET
• NYHETER I KORTHET
• E-FAKTURA
• SETT PÅ STAN
• ÖPPETTIDER

NU I TJÄNST: VÅRA

SOMMARJOBBARE!
I 40 års tid har vi haft det stora nöjet att erbjuda ett antal ungdomar sommarjobb hos Rapp Fastigheter.
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 känner stolthet över att vi får vara med och fostra en
ny generation ungdomar på väg ut i arbetslivet. Flera av våra tidigare sommarjobbare
har gått vidare och fått fast anställning hos oss - något vi är väldigt glada över.
Det är förenat med ansvar och förtroende att arbeta i anslutning till människors hem. Därtill lägger vi stor vikt
vid säkerhet. Därför har vi satt ihop en
liten introduktionsutbildning som alla
sommarjobbare måste genomgå för
att lära sig våra rutiner och hur de bäst
skall utföra sina uppgifter.
Vi har stor förhoppning om att de skall
trivas hos oss under sommaren och att
Ni kunder skall vara nöjda med deras
insatser!
Sommarjobbarna känns igen på att de
bär vinröda logo-tshirts och ofta även
våra kepsar. Första dagen på tjänsten
möttes gänget av att Xheladin hade lagt
fram ”grundutrustningen” i omklädningsrummet.

GLAD
SOMMAR
önskar vi på
RAPP
FASTIGHETER

Adam Rapp, VD

VDN HAR ORDET:
Jag fyllde nyligen 50 år. Drygt 30 av dessa har jag
arbetat på Rapp Fastigheter, med avbrott för studier och militärtjänst. Mitt allra första arbete som
16- åring bestod i att sortera galgar en hel sommar
i källaren på Commerce. Något år senare blev jag
fastighetsskötare. Jag saknar fortfarande att arbeta
utomhus på sommaren.

