
Det drar ihop sig till SM-vecka i Skövde. Den pågår från den 
31 januari till 5 februari. Arrangemanget är det största av sitt 
slag i Skövdes historia och många besökare förväntas komma 
till Skövde. Nu håller vi tummarna för fint vinterväder! Det har 
gjorts ett fantastiskt fint förarbete med både längdspåren och 
slalombacken. 

Rapp Fastigheter har klivit in som sponsor av parallellslalomen 
som äger rum i slalombacken, lördagen den 4:e februari. För 
komplett program, besök: www.smveckan.se   
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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

HYRESFÖRHANDLINGAR PÅGÅR
De årliga hyresförhandlingarna pågår mel-
lan Hyresgästföreningen och Fastighetsä-
garna för att justera hyresnivåerna utifrån 
rådande förändringar i samhällsekonomin. 
Förhandlingarna beräknas vara klara under 
våren. 

BALLINGSLÖV CITYBUTIK
Borgunda Bygghandel har invigt sitt 
nya Showroom på Storgatan i Skövde. 
Showrooms som kombinerar kontor med 
utställnings/butiks-ytor är ett relativt nytt 
inslag i Skövdes stadsbild. Sedan tidigare 
har också Skövdevillan ett showroom på 
samma gata.

TILLFÄLLIG ARBETSKRAFT
Vi har haft en period präglad av skador 
och sjukdom. I samband med exempelvis 
kraftiga snöfall har vi tagit in extra arbets-
kraft och därför har en del nya ansikten 
synts till bland våra hus. Ni känner alltid 
igen våra medarbetare på att de bär profil-
kläder med Rapp Fastigheters logga.

Missa inte AFTER GAME med artistframträdanden och mycket annat på 
Hertig Johans torg, Kulturlabbet och Kulturhuset under SM-veckan!

Adam Rapp med en av 
arrangörerna av parallell- 
slalomen, Emil Johansson
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ATT TÄNKA PÅ: SÅ LÄNGE RÄCKER EN KILOWATT-TIMME

VDN HAR ORDET:  
Vi har fortsatta problem med inbrott trots stora 
investeringar i framför allt brytskydd på dörrar. 
Oftast går det till så att tjuven lägger föremål i 
låsen som gör att dörrarna inte stängs som de ska. 
Kontrollera därför alltid att dörren till trapphuset 
och källaren går i lås ordentligt vid in- och utpas-
sering. Adam Rapp, VD

• LED-lampa 1 W: 1000 timmar

• Ladda Smartphone: 200 timmar

• Rakapparat: 184 timmar

• Kylskåp, klass A++: 75 timmar

• Frys, klass A++: 32 timmar

• Plattång: 18 timmar

• LED/LCD-TV (på): 14 timmar

• Spelkonsol: 11 timmar

• Elvisp (500 W): 2 timmar

• Dammsugare: 1,4 timmar
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• Mikrovågsugn (full effekt): 1 timme

• Rosta bröd: 1 timme

• Ugn: 75 minuter

• Hårtork (2200 W): 27 minuter

• Koka vatten i vattenkokare: 
   27 minuter

• Strykjärn: 27 minuter

• Kaffebryggare (1500 W):  
    50 koppar kaffe

      Källa: Mälarenergi/Svenska stadskärnor

Organisationen ”Svenska Stadskärnor” har gjort en lista på vilka 
föremål i hemmet som drar mest el. Det vill säga: hur långt räcker 
en kilowatt-timme? Listan kan ses som ett hjälpmedel till att hålla 
nere sina elkostnader. Vissa saker är överraskande energisnåla och 
andra är riktiga ”elbovar”.   

Sett på stan...

Vi har satt upp en jättebanderoll på vårt 
hus vid Resecentrum. Välkomna till SM!

Besök gärna
Rapp Fastigheter på 

Linkedin


