NYHETSBREV
NYHETER I KORTHET
• I januari startar vi upp våra sociala medier
med konton på Instagram & LinkedIn.
Vad skulle du vilja se på våra sidor? Maila dina
tips till filip.rapp@rappfastigheter.se och skriv
”sociala medier” som ämne.
• Rapp Fastigheter gratulerar SKÖVDE AIK
som i ett spännande kval säkrade sin plats i
SUPERETTAN nästa säsong! Vi är mycket
stolta huvudsponsorer!
• Restaurang Palermo på Norra Bergvägen
har nya ägare och ny meny & i fd Rivieras
lokaler på Hertig Johans gata så har nya ägarna
Black & White just öppnat och erbjuder klassiska smaker i en mysig, avspänd miljö.

JULTÄVLING
Maila oss en fin VINTERBILD som du tagit i Skövde
centrum eller vid fastigheten där du bor - och var med
och tävla om biobiljetter! Vinnarna utses av en jury här
på kontoret och kommer att få svar via mail i mitten av
januari. Vid godkännande publicerar vi även vinnarbilden
i nästa nyhetsbrev och på vår hemsida. Enda villkoret för
att delta är att du bor i något av Rapp Fastigheters hus.

1a pris: Fyra stycken biobiljetter
		
2a pris: Två stycken biobiljetter
Maila ditt bidrag senast 1:a januari till:

info@rappfastigheter.se

• Vi är glada att välkomna vår nya hyresgäst
NORDEA som Ni i slutet av februari 2022
hittar i nya, fräscha lokaler på Kyrkogatan 20
(med Hemköp & Orient palace som närmaste
grannar)
• Numera kan Ni göra felanmälan på vårt
vanliga kontorsnummer 0500-44 54 50 mellan
08.00 och 16.00, alla vardagar. Felanmälan
görs alltid enklast via vår hemsida:
www.rappfastigheter.se
• Vi vill påminna alla hyresgäster om att ha lite
extra koll på ljusen såhär i jultider. Var rädda
om Er och grannarna!

MEDARBETARE I FOKUS:

Sett på stan...
Du har väl testat att gå denom de nya stämningsfulla och
lysande tunnlarna på Kulturhustorget?

ÅSA KYRK

För att Ni ska lära känna oss på Rapp Fastigheter så presenterar vi ibland en av våra
medarbetare i nyhetsbreven. Den här gången berättar vi om Åsa Kyrk.
Åsa är den person som de allra flesta möter först i sin kontakt med oss på Rapp Fastigheter.
Det är oftast hon som svarar i telefonen, på mail och möter våra besökare i receptionen.
Hon är en viktig och uppskattad medarbetare och ”spindel i nätet”. Åsas arbete omfattar
också bokning av våra besiktningar, utskick av kontrakt och välkomstmaterial, en hel del
avtalsskrivning och en uppsjö andra administrativa uppgifter.

Alla ärenden inklusive felanmälan besvaras på vårt huvudnummer

KONTORET HAR ÖPPET
VARDAGAR 0800 - 1600
Dag före röd dag stänger
kontoret alltid 1300

0500-44 54 50

Felanmälan görs enklast via vår hemsida www.rappfastigheter.se
Vid akuta fel eller störningar i fastigheten utanför kontorstid ring
vårt journummer på 010-22 22 260
Vid brott eller allvarlig olycka kontakta alltid 112
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SÅ FUNGERAR DET:

HYRESSÄTTNING
En ganska utbredd missuppfattning som vi ofta träffar på är att
fastighetsägare själva sätter lägenhetshyrorna i sina hus, men här
i Sverige tillämpas det så kallade ”bruksvärdessystemet”. För att
förklara vad begreppet innebär så vände vi oss till Alma Ohlin som
arbetar på branschorganisationen Fastighetsägarna. Alma sände oss
nedanstående text.
LIKVÄRDIG LÄGENHET SKA HA LIKA HYRA
Vid uthyrning av bostäder bestäms hyran i en enskild lägenhet inom ramen för det så
kallade bruksvärdessystemet. Hyressättningen inom detta system baseras på ett antal
bruksvärdesfaktorer, som exempelvis fastighetens och lägenhetens standard, utrustning
och gemensamma utrymmen som tvättstugor, trapphus och gårdar. Även läge, så som
tillgång till kollektivtrafik och avstånd till centrum är en bruksvärdesfaktor. Baserat
på dessa faktorer ska likvärdiga lägenheter ha lika hyra. Hyressättningen sker normalt
via ombud där hyresvärden ofta företräds av Fastighetsägarna och hyresgästerna av
Hyresgästföreningen.
ÅRLIG JUSTERING AV DEN ALLMÄNNA HYRESNIVÅN
Bruksvärdessystemet hanterar endast relationen mellan hyror i likvärdiga lägenheter.
Systemet hanterar däremot inte hur hyrorna ska utvecklas när väl relationen mellan
dem är bestämd. Därför träffas Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen årligen för
att förhandla om hur mycket den allmänna hyresnivån ska justeras från ett år till ett
annat när samhällsekonomin i övrigt förändras. Förhandlingen om den årliga justeringen av hyresnivån är, till skillnad från bruksvärdesförhandlingen, inte reglerad i lag.
I Skövde sker dessa förhandlingar i regel under första kvartalet, varje år.
Vi hoppas att ovanstående text skall svara på en del av de funderingar som vi vet att
många har kring hyressättning och hyresnivåer.

GOD JUL
önskar vi på
RAPP
FASTIGHETER

Adam Rapp, VD

VDN HAR ORDET:
I år så bidrar Rapp Fastigheter med pengar till
Hjärt-Lungfonden, som vi upplever gör ett fantastiskt arbete för både sjukdomsdrabbade och för
forskningen. Jag vill att Ni hyresgäster ska känna
att NI är med och bidrar till det. Vi kommer att
märka gåvan ”Rapp Fastigheter med hyresgäster”.
God Jul & Ett Gott Nytt År!

