
   Vi besökte vår hyresgäst Marianne
   Johansson som flyttade in i kvar-
   teret Rödfyran 1962, det vill säga 
   för 60 år sedan. Det vill vi uppmärk-
   samma lite extra! Sedan dess har 
   hon bott i fyra olika lägenheter i 
   samma område. Det glädjer oss 
   mycket eftersom Rapp Fastigheters 
   ambition är att vara ”en hyresvärd för 
   hela livet” vilket innebär att vi alltid 
   prioriterar våra befintliga hyregäster 
om behovet av större eller mindre lägenhet uppstår i olika livs-
skeden. Marianne berättar att hon trivs jättebra och att det allra 
bästa med Rödfyran är gemensamhetslokalen ”Röda stugan” 
där hon spenderar mycket tid och är väldigt engagerad.  

NYHETSBREV

MEDARBETARE I FOKUS: MARIA MÖRK 
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 Maria Mörk.

Maria Mörk har arbetat hos Rapp Fastigheter sedan 2001 då hon först var receptionist för 
att sedan gå vidare till att jobba med fakturahantering och bokföring. Sedan ett par år tillba-
ka arbetar Maria med ekonomi och administration för butikerna ASSBECKS och LARAMI 
som också är delar av Rapp Fastigheters företagsgrupp. Maria är en energisk glädjespridare 
och mycket uppskattad arbetskamrat här på kontoret.

MARIANNE - HYRESGÄST I 60 ÅR!   

Sett på stan...

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

KONTORET HAR ÖPPET 
VARDAGAR 0800 - 1600

 
Dag före röd dag stänger

kontoret alltid 1300

Alla ärenden inklusive felanmälan besvaras på vårt huvudnummer 
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

VARNING FÖR FALSKA LARM-FÖRSÄLJARE
Vi har blivit informerade om att försäljare av lägenhetslarm 
och liknande produkter ringer på lägenheter i våra områden 
och utger sig för att vara ifrån Rapp Fastigheter eller att de 
samarbetar med oss. Vi har INGA sådana samarbetspartners i 
dagsläget och rekommenderar att Ni inte släpper in dem.

Om vi någonsin kommer ingå i samarbeten kring larm och 
liknande så kommer vi först att informera alla hyresgäster med 
brev. Just nu finns inga sådana planer.

ANGÅENDE JULBELYSNINGEN
Just nu planerar vi uppsättningen av julbelysningen runt våra 
fastigheter. Tack vare att vi investerat i energisnåla diodlampor 
påverkas inte vår elförbrukning mer än marginellt. Vi sätter 
dock inte upp lika mycket lampor i år och på vissa håll kommer 
vi att begränsa timmarna som belysningen är igång. Julbelys-
ningen ligger i separat budget och påverkar aldrig hyrorna. 

Visste Ni att den främsta orsaken till att vi sätter upp extra 
belysning under vinterns mörkaste månader är tryggheten? 
Ett upplyst gångstråk är ett säkrare gångstråk!

Vi rekommenderar ett välsmakande besök hos nyöppnade
ISLAND VIBES JUICE på Hertig Johans gata 6! 
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ATT TÄNKA PÅ: KLARAR DU 24H UTAN EL?

VDN HAR ORDET:  
Nedstängningen av den Svenska kärnkraften i 
kombination med en rad omvärldsfaktorer har 
gjort Sverige beroende av vindkraft i större ut-
sträckning än tidigare, vilket innebär en ökad risk  
för att energibolagen under korta perioder kan be-
höva stänga ner delar av elnätet vid svag vind. Jag 
vill uppmana alla att ha beredskap för detta!Adam Rapp, VD

Kontrollera om någon säkring eller jord-
felsbrytare har löst ut i din elcentral. Om 
dina grannar också är strömlösa är det ett 
tecken på att felet sannolikt ligger någon 
annan stans. Tänk på att aldrig själv försö-
ka koppla in eller utföra elrelaterade jobb 
för att få tillbaka strömmen.

Lyssna på Sveriges Radio P4: 100,3 MHz. 
Vid större elavbrott informerar kommu-
nen, räddningstjänsten och elnätsföretagen 
om hur drabbade kan få hjälp.

Tappa upp vatten i flaskor, kastruller och 
andra behållare vid längre elavbrott efter-
som vattnet kan sluta rinna i kranen. 

Värmen kan försvinna i din bostad vid 
längre avbrott. Avdela ett mindre rum 
där familjen vistas så bevarar ni värmen 
längre. Att tända levande ljus är ett bra sätt 
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att hålla värmen uppe, men iakttag alltid 
försiktighet. Ha ljusen under uppsikt.     

Dra inte på all el och värme på en gång 
efter avbrott. Om många hushåll har hög 
elförbrukning när elen kommer tillbaka 
utsätts elnätet för överbelastning med risk 
för nya avbrott.

Ta reda på var närmaste brandstation finns. 
Elavbrott kan leda till teleavbrott och 
svårigheter att nå 112. På brandstationen 
kan du få hjälp att larma vid behov.

BRA ATT HA HEMMA:

• Radio med batterier eller solceller

• Ficklampor & reservbatterier

• Powerbank

• Stearinljus & värmeljus

• Dunk med vatten / vattenfilter

I Skövde har vi varit relativt förskonade från längre strömavbrott, 
men det är aldrig fel att vara väl förberedd - inte minst under den 
kallare årstiden. Stormar eller stora mängder snö, tekniska fel i 
exempelvis ställverk, överbelastning, effektbrist och i sällsynta fall 
också sabotage kan orsaka strömavbrott. Vi har listat de viktigaste 
sakerna att tänka på vid längre strömavbrott:   

Besök Rapp Fastigheter 
på Linkedin där Natur-
kompaniets Peter Spetz 
just nu ger sina bästa 
tips för krisberedskap!


