NYHETSBREV
NYHETER I KORTHET

ANNONS

• Nordea har öppnat i nyrenoverade
lokaler på Kyrkogatan 20, alldeles
intill Hemköp. Vi är glada att banken
blir kvar i centrum. Varmt välkomna
säger vi på Rapp Fastigheter!
• Den 18:e maj var hela Rapp Fastigheters personal, inklusive kontorsanställda och ledningsgrupp ute på årlig
vårstädning för att göra lite extra fint
bland fastigheterna.
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City Week

MONEYBROTHER CORNELIA JAKOBS NASSIM AL FAKIR
SPELMÄSSA SM-UPPLADDNING ALLSÅNG MED JOSEFINITO
PROVA PÅ SM-IDROTTER INVIGNING AV KULTURLABBET
UTOMHUSTEATER NATIONALDAGSFIRANDE MUSIC QUIZ
STREET DANCE UPPVISNING LUKAS BJURSTRÖM
MOLLGAN OLIVER HÄGGBLOM

• Det är grilltider och vi vill påminna om att det av brandsäkerhetsskäl
endast är tillåtet att använda elgrillar
på balkongerna. Tänk på att alltid visa
hänsyn till grannarna.
EN TRÅKIG PERIOD AV STÖLDER
Vi har och har haft en mycket tråkig period av inbrott
och cykelstölder. Vi gör vad vi kan för att kontrollera så
att dörrar är stängda i fastigheterna och har även satt in
extra bevakning av vaktbolag. Vi samverkar med polisen
för att kartlägga och följa upp allt som sker.
Vi vill påminna alla om att vara observanta på misstänkt
aktivitet kring fastigheterna, samt att alltid kolla en extra
gång så att hus-, förråd- och källardörrar är stängda efter
in- och utpassering. Cyklar ska inte bara låsas, utan helst
också vara fastlåsta. Om du har drabbats så vill vi gärna
att du polisanmäler händelsen samt kontaktar oss.

upplevskovde.se

MEDARBETARE I FOKUS:

OSKAR ÖST

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 Oskar Öst.
Oskar Öst, som varit anställd sedan 2011 och inledde sin karriär som fastighetsskötare, är
numera en av våra två områdeschefer på Rapp Fastigheter. Det innebär att han ansvarar för
servicen och det tekniska arbetet i hälften av våra fastigheter. Det omfattar lägenhetsrenoveringar, reparationer, besiktningar och fastighetsskötsel. Oskar är stor fotbollsentusiast med
många år som aktiv. Han är också en mycket uppskattad lagspelare hos Rapp Fastigheter.

Alla ärenden inklusive felanmälan besvaras på vårt huvudnummer

KONTORET HAR ÖPPET
VARDAGAR 0800 - 1600
Dag före röd dag stänger
kontoret alltid 1300
Kontoret har semesterstängt vecka 29 & 30

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

Rapp Fastigheter AB | Rådhusgatan 1, Skövde | info@rappfastigheter.se | 0500-44 54 50
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SÅ FUNGERAR DET:

SKYDDSRUMMEN
Kriget i Ukraina påverkar oss alla. När skrämmande bilder rullar
in från de drabbade områdena samtidigt som säkerhetsläget diskuteras löpande i media, så är det naturligt att många ser över sin egen
krisberedskap. En sådan sak är tillgången till skyddsrum.
VAD ÄR ETT SKYDDSRUM & VARFÖR FINNS DET?
Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan
stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell
ventilation och luftsluss för att kunna minimera verkan från giftiga gaser. Skyddsrum
skall vara försedda med en orange-blå symbol markerad SKYDDSRUM.
NÄR SKALL SKYDDSRUM ANVÄNDAS?
Du ska bege dig till närmsta skyddsrum när signalen flyglarm ges via ”Hesa Fredrik”
och/eller om det meddelas via radio/tv. Var alltid källkritisk mot information som
kommer via sociala medier och medier/websidor med otydlig/okänd avsändare.

Vi stödjer
IFK Skövde
Handboll

VAR FINNS SKYDDSRUMMEN?
Generellt så finns skyddsrummen i våra fastigheter på källarplan. Myndigheten för
samhällsskydd & beredskaps hemsida tillhandahåller en sökbar karta med information
om vart alla skyddsrum i Sverige finns. Via den kartan går det att söka på adress och
att välja inom vilken radie som skyddsrummen skall visas. Tänk på att du kanske inte
kommer in på webbplatser ifall elnätet och internet ligger nere, så det kan vara bra att
skapa en medvetenhet kring var skyddsrummen i närmiljön finns.
GODKÄNDA BESIKTNINGAR
För ungefär ett år sedan så hade vi på Rapp Fastigheter genomgång, samt besiktning av samtliga skyddsrum i våra fastigheter för att försäkra oss om att rummen är i
ordning, vilket de är. Vi tror och hoppas självklart att dessa skyddsrum aldrig ska
behöva användas. För mer information, besök: www.msb.se/skyddsrum

GLAD
SOMMAR
önskar vi på
RAPP
FASTIGHETER

Adam Rapp, VD

VDN HAR ORDET:
Sommaren i Skövde ser ut att bli full av aktiviteter
som Skövde City Week, Kultur på innergården,
Allsång på Nöjesarenan och konsertkvällar på
Kulturhustorget. Själv ser jag mycket fram emot
att spendera tid i MTB-spåren på Billingen och
att vara med och heja fram SAIK till nya segrar på
Södermalms IP. Jag önskar Er alla en fin sommar!

