
ATTRAKTIVARE LERUM    

HANDLINGSPLAN 2016
Trygg och säkert

 ; Delta i att göra parkeringsgaraget tryggare.
 ; Starta upp med varningssms till företagen.
 � Genomföra en trygghetsvandring.
 � Genomföra en säkerhetsutbildning.
 ; Samordna väktarna och träffa polisen minst två ggr.

Rent och snyggt
 � Göra en skötselplan för rent och snyggt för centrum 

 och samla alla fastighetsägare i en grupp.
 � Gå kvalitetsrundan varje månad och rapportera till  

 berörda fastighetsägare.

Medlemsvård och Vi-anda
 � Genomföra 3 utbildningar inom skyltning,  

 marknadsföring och service.
 ; Bjuda in till 4 frukostmöten med olika teman.
 ; Värva 20 nya medlemmar.
 � Genomföra en kick-off/Stort symboliskt event.
 ; Etablera frontfigur för organisationen.

Hållbar miljö
 � Samarbeta med Fairtrade grupp.
 ; Delta i arbetet för ett hållbart stationssamhälle.
 � Ta fram miljökriterier för Lerums centrum för att 

 nå miljömålen 2025.

Trafik och tillgänglighet
 ; Öka informationen om vart lediga p-platser finns 

 ex. med en p-karta.
 ; Skapa struktur efter parkeringsanalysen.
 � Inventera 20 % av alla företag och lägg in dem  

 i Tillgänglighetsdatabasen.
 � Samordna offentliga toaletterna och märk tydligt  

 ut vart de finns.
 ; Lyfta upp trafiksituationen i centrum för att öka  

 tillgängligheten.
 � Sätta upp en avgångstavla för kollektivtrafiken på  

 lämplig plats i centrum.
 � Öka skyltningen till centrum.

 

Utbud och etablering
 ; Genomföra en sortimentsanalys.
 ; Bjuda in fastighetsägarna till en etableringsgrupp.
 � Samordna öppettiderna i centrum.
 � Samla alla restauranger och caféer och ta fram en  

 handlingsplan för att tillsammans stärka dem.
 � Medverka till att ta fram ett måldokument för  

 handeln i Lerums kommun.
 � Utformna en etableringsstrategi.

Marknadsföring och evenemang
 � Öka andelen företag som ansluter sig till Lerums  

 kort med 10 nya företag.
 ; Öka kunskapen var kunden kan ansluta sig till  

 Lerums kort.
 ; Ta fram en marknadsförings- och eventplan.
 � Genomföra 4 event.
 ; Bjuda in föreningar, förvaltningar för att presentera  

 sig på torget.
 ; Ge ut 10 nyhetsbrev och berätta om vad görs och  

 skall göras.

Stadsmiljö
 ; Delta i att skapa attraktiva stråk mellan centrums  

 olika handelsytor och resecentrum.
 � Öka attraktiviteten på fler platser i centrum.
 ; Utsmycka centrum (ex. blommor och belysning)
 � Torghandeln, skapa en tydligare struktur och mål 

 bild.
 ; Delta i processen av nytt parkeringshus vid  

 resecentrum.
 ; Delta i utvecklingen att skapa ett stråk till vattnet  

 i Säveån.
 ; Delta i att finansiera och utveckla ett grönt stråk.
 � Genomföra en workshop om hur centrum och  

 fastigheterna kan utvecklas.
 ; Undersöka möjligheten till att placera en lekplats  

 på torget.


