
Nu är sommaren här! Härliga dagar väntar oss  
och så klart ska vi njuta av dem tillsammans. Och  
det ska vi göra klokt och med omtanke för varandra.

Under semestern kommer vi att vara fler i våra hem,  
eftersom vi är färre som reser bort och fler jobbar  
eller studerar hemma. Det är därför viktigt att alla  
hjälps åt så vi kan trivas tillsammans i sommar.

Vi bryr oss 
om varandra 

Glad
sommar



Vi hjälps åt och visar hänsyn  
- och skapar en bra boendemiljö

Nu när vi är fler hemma så kan det kanske märkas i din 
vardag. Ha lite extra tålamod om det behövs, vi bor och 
lever tillsammans. Tänk också på att visa hänsyn och 
försöka att inte störa andra i deras hem.

Var med och skapa omtanke och glädje där du bor. Var 
gärna ute i ditt område, visa att du bryr sig om barnen, 
ungdomarna och dina grannar. Att bara hälsa på andra 
och föregå med gott exempel kan göra stor skillnad för 
någon. 

OBSERVERA1
Om du märker att någon granne  
verkar vara utsatt för våld eller hot.

LARMA112
3 Ring alltid 112 i första hand om du 

tycker att läget är akut eller hotfullt.

AGERA
2 Visa att du BRYR DIG! Knacka, ring på 

eller ropa. Vid behov hämta hjälp av 
andra grannar, du behöver inte stå kvar 
själv. Du kan rädda liv!

Bry dig om din granne 
Det kan finnas situationer när du som granne kan hjälpa andra.  
Tyvärr finns det också en större risk för våld i hemmet i dessa tider.  
Var gärna uppmärksam och bry dig om dina grannar. 

För dig som blir utsatt för  
våld i hemmet

Du är inte ensam, det finns hjälp att få. Vid akut hjälp 
ska du alltid ringa 112. Behöver du prata eller få stöd så 
kontakta Kriscentrum eller Sociala jouren.
 
Kriscentrum - Telefon: 046-359 50 71 (Vardagar 10–12), 
(sms) 0734-32 58 42. E-post: kriscentrum@lund.se

Sociala jouren - Telefon: 046-12 12 99. Telefontiden är 
fredagar klockan 15.00 -01.00, lördagar klockan 17.00-
01.00, söndagar klockan 17.00-22.00.



Semestertider - vi finns här för dig

Vi jobbar på som vanligt i semestertider också och i sommar har vi tagit 
in fler sommarjobbare och praktikanter än vad vi brukar. Det ger oss en 
möjlighet att satsa lite extra på framför allt utemiljöerna, samtidigt som vi 
tar höjd för ökad frånvaro av personal  i sommar.  

För att du ska få rätt och lätt service, så kan du alltid kontakta vårt  
Kundcenter på telefon 046 – 35 85 00 eller info@lkf.se. Kundcenter har 
öppet helgfri vardag 08.00 – 16.00.  

Efter kontorstid kan du alltid kontakta oss via journummer: 040 – 676 93 79

Det finns mycket kul 
att göra i sommar
Trots att sommaren inte riktigt är som den 
brukar, så finns det ändå en hel del roliga 
saker att hitta på. Många föreningar runt 
om i kommunen har aktiviteter som ordnas 
på ett tryggt sätt och som du kan hänga 
med på. De föreningar vi på LKF sponsrar 
och har ett samarbete med hittar du på vår 
hemsida, lkf.se/sommarkul. Hos flera av 
dessa föreningar finns fortfarande möjlighet 
att hänga på, i mån av plats.

Och du - Lunds kommun ordnar också 
många roliga aktiviteter under sommaren, 
kika in på sommarlund.se

Vår sommarpresent till dig
- du har väl utnyttjat dina fina rabatter hos våra lokalhyresgäster?

Som vår hyresgäst kan du bidra till ett bättre Lund – vi har sett till 
så att du får schyssta rabatter hos våra lokalhyresgäster. Vi har,  
i dialog med våra lokalhyresgäster, förlängt erbjudandena till den  
sista september. Tillsammans är vi starka!

Kolla in dina rabatter på 
lkf.se/StarkaTillsammans

#StarkaTillsammans 
- vi vill bidra till ett bättre Lund

Du som hyresgäst får rabatt i våra restauranger och butiker!  

Vi månar om dig som hyr hos oss, därför sponsrar vi våra  

lokalhyresgäster för att de ska kunna ge dig som bor hos oss  

ett bra erbjudande. Håll utkik efter symbolen ”Starka tillsammans”  

i skyltfönstren och gå in på lkf.se/starkatillsammans för att se  

vilka erbjudanden du kan ta del av som hyresgäst hos oss på LKF. 

Tillsammans lyfter vi Lund! 
Var rädd om dig.

Scanna QR-koden för att läsa mer 

om #StarkaTillsammans och se vilka 

erbjudanden du kan ta del av.

Johannes Claesson-Svensson

Agatongatan 18, 3 tr

11818 Lundaborgen
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pst... Du som hyresgäst hos LKF  
kan ta del av unika erbjudanden  
- allt från glasögon, smycken till 
kläder, blommor och restaurangbesök! 
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Förnamn Efternamn

Lägenhet 0000

Adress

Postnummer Postort

2 meter

På lkf.se/corona hittar  
du samlad information  
till dig som hyresgäst

Vi hjälps åt
- i Sverige är det Folkhälsomyndighetens  
råd som gäller och det är de vi ska följa 

Sommaren är här 
- njut klokt och omtänksamt! 

Tvätta händerna ofta och noga

Håll avstånd - två meter gäller

Träffa helst ingen i riskgruppen 

Undvik sällskap med fler än 50 personer

Känner du dig sjuk – stanna hemma

Nu är det viktigt att vi tillsammans håller ut och håller avstånd


