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kontakta

Frukostmöten 2017
Hur bygger man upp ett 
evenemang som både lockar 
besökare och stimulerar det 
lokala näringslivet?

Onsdag den 22 Mars kl. 08.00-
09.30, Sparbanken Alingsås, i 
Lerum

Lights i Alingsås har lyckats! Kjell 
Hult, utvecklingschef i Alingsås 
kommun, berättar om hur Ljus i 
Alingsås startade och med åren 
växte till det Lights vi nu är vana 
att se varje höst.

Mattias Christensson från Lerums 
kommun berättar om årets Väx-
trum i Lerum som har glädjen att 
hälsa Gunnel Carlson och Gerben 
Tjeerdsma välkomna som Väx-
trumsdesigners. 

Med sex trädgårdar längs Säveån i 
centrala Lerum börjar Växtrum  
bli känt hos den stora grup-
pen trädgårdsintresserade i 
Västsverige. Vad kan det innebära 
för detaljhandel, caféer och restau-
ranger i centrala Lerum?

Fler frukostmöten på sida 3

april 2017

Värva en medlem till Lerums centrum-
förening så bjuder vi på en blomma 
från Rallarrosen värde 200 kr.
Lerums centrumförening är idag 65 medlemmar och har 
som mål att bli 100 medlemmar innan året är slut.

Ju fler medlemmar vi är ju, fortare kan vi tillsammans utveckla centrala 
Lerum.

Hör av dig till marianne@sorling.nu  om du har tips på något företag 
som vill delta i utvecklingen av Lerum så bjuder vi på en blomma när 
företaget har betalt medlemsavgiften.

31/3 Frukostträff för dig som är kvinna 
och företagare
Varmt välkomna till årets första frukost för dig som är före-
tagare och kvinna! Denna gång är temat upphandling. Som 
vanligt äter vi god frukost och knyter nya kontakter.

Anmälan på Lerums kommuns hemsida

Handla lokalt – Lerums centrumförening 
hjälper dig fylla ditt påskägg med godis.
För varje 200:- man handlar får du en talong som ger 1 hg 
godis. Om man t.ex. handlar varor för 600 kr ger det 3 talonger. 
Gäller 10-17 april 2017 i Lerums centrumförenings medlemsbu-
tiker.

Samla dina talonger och fyll ditt 
påskägg hos

•	 Tempo
•	 ICA Kvantum
•	 ICA Servett
•	 Hemmakväll

Viktigt

Företagen skriver sitt namn på 
talongen alt stämplar företags- 
namnet.  Kostnad utgår med 5 kr 
plus moms för varje inlöst talong. 
Faktura skickas efter genomförd 
kampanj.
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Min spalt
Nu hoppas jag att våren snart tittar fram för nu tycker jag att 
det är tråkigt att det är kallt.  Jag börjar bli sugen på att bör-
ja handla sommarkläder och vi är i full gång med att planera 
för Lerumsdagen den 20 maj. Den kommer bli mycket större 
än föregående år. Leif Ljung håller på att dra ihop gamla bi-
lar och motorcyklar som kommer att finnas utanför Elon och 
Taxnäs färg.

Kalender
Frukostmöte ons 22 Mars 
Pelle Svanslös och Maja 
Gräddnos underhåller vid 
Lekextra  25 mars
Frukostmöte mån 8 Maj
Lerumsdagen lör 20 maj
Tunneln invigning lördag 
den 20 maj
Höstfest Lör 30 sep
Skyltsöndag 26 nov
Julmarknad 2-3 dec
Luciakröning 9 dec
Nyårsfirande 31 decMarianne Sörling 

Centrumutvecklare

SMS-tjänsten ingår i medlemsavgiften
Lerums centrumutveckling arbetar målmedvetet med att öka 
säkerheten i centrum. Både genom utbildningar och andra åt-
gärder som varnings-sms.

En av åtgärderna är att samla in 
alla misstänkta händelser för att 
snabbt kunna varna dig och dina 
kollegor i butikerna i centrum. 
För att få en så en stor verkan som 
möjligt är det viktigt att ni i er 

butik ringer och meddelar oss vad 
som just hänt. Detta  
bygger på nätsamverkan.

Missa inte att anmäla till oss direkt 
på 0701-479201 eller via mari-
anne@sorling.nu 

Hur gör jag?
När något händer ring Lerums 
centrumutveckling och lämna 
signalement. Därefter skickar vi 
sms direkt ut till alla medlemmar 
som valt till sms-tjänsten. Max 160 
tecken. Varnings-sms är kostnads-
fria för med-
lemmar och 
vi kan, genom 
att gå samman, 
stoppa stöldli-
gor i Lerum.

Börja redan nu att planera vad ni 
vill göra ute på Bagges torg, och 
ge mig besked om du kostnadsfritt 
vill låna ett marknadsbord.

Jag ser med spänning fram mot 
påskkampanjen Fyll ditt påskägg. 
Solkatten bjuder även på an-
siktsmålning under skärtorsdag.

Påminner dig också om att svara 
på webbenkäten om dagbevak-
ningen som vi har skickat ut. Om 
det inträffar något otryggt så ta 
kontakt med mig direkt. Om du 
inte når mig så ring telefonnum-

mer 11 414 vilket, enligt polisen, 
nu kortat svarstiden oerhört. 

Medlemsförmåner
Handla lokalt - Öka din försäljning 

Nu har vi tagit fram ett medlemskort till alla medlemmar 
i Lerums centrumförening och dess personal. Alla med- 
lemmar har haft möjlighet att ge ett erbjudande till med-
lemmar som alla kan använda när de handlar. 
Vi har också tagit fram ett litet häfte med alla erbjudande 
finns med samt Lerums centrumförenings förmåner som 
medlem.

Häftets erbjudanden gäller tills 1 februari 2018.

Detta kort berättigar dig till  
att utnyttja erbjudanden från

Lerums Centrumförening

MEDLEMSKORT 2017

www.lerumscentrumforening.se

medlemskort 2017.indd   1 2017-03-07   09:35:59

HANDLA LOKALT

Medlemserbjudande för alla 
företag och dess anställda  
i Lerums centrumförening.

www.lerumscentrumforening.se
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Hemsida 
Handla lokalt - Öka din försäljning 

Nu tar vi fram en ny hemsida för Lerums Centrumförening där 
alla medlemmar får en egen sida med en länk till er hemsida. 
Du kan synas med logotyp, bild och information samt kontak-
tuppgifter på hemsidan.

Vi kommer att producera din sida 
och du kan när som helst uppdatera 
sidan genom att maila nya uppgifter 
till Lerums centrumförening.

Anmäl ditt företag till hemsidan 
genom att maila följande till  
marianne@sorling.nu
•	 Säljande text
•	 Kontaktuppgifter 
•	 Öppettider hos ditt företag
•	 Länk till er hemsida
•	 Bild
•	 Logotyp

FÖRSTASIDAN

PÅ GÅNG LERUMSKORTET LERUM CENTRUM MEDLEMMAR PRESENTKORT
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Prenumerera på vårt nyhetbrev  
och få tips och information direkt  

i din inkorg – registrera dig här

LERUMS NYA P-HUS 
 

 Just nu pågår arbetet på Lerums 
nya P-hus. Arbetet beräknas vara 

färdigt i juni 2017. Läs mer

PRESENTKORT 
 

 Den perfekta presenten – för alla 
tillfällen. Ladda med valfritt belopp. 

Läs mer

Följ oss på Instagram: 
 

@lerumscentrumforening

KONTAKTNYHETSBREV
Håll dig uppdaterad om vad som händer i Lerum! 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lerums Centrumförening 
Box 92, 443 22 LERUM 
 
0302-175 06 | Fax: 0302-167 08Din e-post

SKICKA

Välkommen till  

LERUMS CENTRUM

Lerumskortet Eventlista

LERUMS 
CENTRUMFÖRENING

Öppettider Service

SÖK

Nya medlemmar
Vi hälsar nya medlemmar  
välkomna till Lerums  
centrumförening.

CL Friskvård & Rehab AB

1997 startade Cecilia, I dag CL – 
friskvård & Rehab AB i Malmö 
för att kunna erbjuda förebyggan-
de och rehabiliterande friskvård 
för privatpersoner, företag och 
idrottare ett komplement till den 
traditionella sjukvården. 

Under två år har Cecilia studerat 
Traditionell Kinesisk Medicin på 
Shanghai och Nanjing University. 
Denna mångtusenåriga kunskap 
har mycket att ge oss västerlän-
ningar – ett helhetsperspektiv på 
kropp och själ. 

Traditionell Kinesisk Medicin 
består av örtmedicin, akupunktur, 
massage tekniken Tuina samt den 
avslappnande och läkande rörelse-
meditationen Qi Gong. 

Hemmakväll

Som Sveriges stoltaste leverantör 
av hemmakvällar arbetar Hem-
makväll för att kunderna skall får 
det de behöver. Ett team av spe-
cialister brinner för att göra hem-
makvällen till den bästa stunden 
på dagen. 

De provsmakar godiset, dippar i 
dippen, beställer de ovanligaste 
snacksen och testar den bub-
bligaste läsken. De provspelar 
spelen, utvecklar sortimentet och 
rekommenderar de mest briljanta 
filmerna. 

LH-Tryckeri

AB LH-Tryck är ett tryckeri med 
lång tradition och startades i Gäll-
stad 1959.  
2002 flyttade vi till våra nuvarande 
lokaler i Ulricehamn.  Vi arbetar 
med allt inom offset och digitalt 
tryck, från visitkort och kuvert till 
stora affischer och produktkata-
loger. 

Infender (Lerums sol)

Drop in solarium mellan 07.00 till 
23,00 Kollagen solarium, Brilliant 
Smile, Frisör, Massage, ME-
SO-terapi, Tatueringsborttagning, 
Hudvård, Frans, Vaxning, Botox, 
Restylane.

Apoteket Kronan 

Kronans Apotek är Sveriges tredje 
största apotekskedja med cirka 
2200 anställda och närmare 300 
apotek i hela Sverige, från Trelle-
borg i söder till Malmberget i norr. 
Kronans Apotek är ett modernt 
apotek som verkar för kunden i 
tiden. Apoteken kännetecknas av 
ett positivt kundbemötande och 
ett attraktivt sortiment.

Apoteket Stationsvägen

Vi driver vår verksamhet utifrån 
affärsidén; Med djup kunskap 
om läkemedel och hälsa säljer vi 
produkter och tjänster som gör 
det enklare att må bra. Vi ska vara 
den ledande och mest omtyckta 
apoteksaktören med en långsiktigt 
god lönsamhet.

Sparbanken Alingsås 
och Lerums centrum-
förening
Frukostmöten för 2017

Resecentrum, Parkeringshus 
och Arena 

Måndag den 8 Maj kl. 08.00-
09.30, Sparbanken Alingsås,  
i Lerum

Nulägesrapport för pågående 
detaljplanering i Dergårdsparken, 
Säveå Park och Idrottshallen. 
Alvaro Florez Projektledare Sektor 
samhällsbyggnad.
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Lerumsdagen
Lördag den 20 maj genomför 
vi Lerumsdagen mellan kl. 
10.00-16.00. Vårt mål är att 
återupprepa fjolårets succé 
med barnfamiljen i focus. 
Planera alla redan nu för att 
flytta ut med din verksamhet.

Har du tips på underhållning  
eller utställare skicka ett mail till  
marianne@sorling.nu.

Etableringsgruppens möteskalender
Syftet med etableringsgruppen är att i samarbete utveckla cen-
trala Lerum och arbeta för att fler etablerar sig på rätt plats för 
att öka attraktiviteten i området.

Etableringsgruppens träffas  
i föreningens lokal ovanpå Moset  
kl. 10.00-12.00. Har du fastighet  
i centrala Lerum och vill delta  
i gruppen, ta kontakt med  
Marianne Sörling.

Onsdag den 5 april
Onsdag den 17 maj
Onsdag den 16 augusti
Onsdag den 27 september
Onsdag den 8 november

Finloppis
Under Lerumsdagen den 20 
maj kommer bl.a. Lerums 
Finloppis och initiativtagare 
Cecilia Lindblom Hilton 
arrangera en modevisning på 
scenen på bagges torg kl 11. 

Vill du med ditt företag också vara 
med på modevisningen och visa 
upp era kläder, glasögon, smycken 
eller vad det nu kan vara? Kanske 
du är frisör och har möjlighet 
och göra något hår styling eller 
uppsättning och visa upp det på 
modellerna under visningen? 

Max fyra utgångar per företag på 
modevisningen och du bör har 
egna modeller. 

Behöver du hjälp att hitta modell 
eller kanske rent av har fler du 
känner som vill gå modell medde-
la gärna även detta till Cecilia.

Vill du delta så maila till  
Cecilia Lindblom Hilton på  
lerumsfinloppis@gmail.com  
senast 1 april 2017.

Hej alla Lerums kortsmedlemsbutiker! 
Vi träffas på Café Lyndhurst och vi bjuder på kaffe och fralla. 
Det är ett bra tillfälle att träffas och byta tankar och idéer.

Här kommer datum för Lerumskortet bonusutskick:

Tisdag 28 mars kl. 08.30 
Tisdag 30 maj kl. 08.30 
Tisdag 26 september kl. 08.30   
Tisdag 28 november kl. 08.30 

Glöm inte att lämna in rabatterbjudanden till Jonas Ahlsén 10 dagar 
innan utskicken. Rabatterbjudanden gäller för månad:

April 
Juni 
Oktober 
December

Vi har utökat med 1 bonusutskick 5 st. Vi kommer också att göra 
SMS-utskick, som en påminnelse till alla som har kvar bonus innan 
nästa utskick.

Kom ihåg att alltid fråga kunden om lerumskortet och informera 
personalen.

Lycka till med försäljningen 
Berith Friberg/Lerumskortet
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Kalender med olika temadagar
Nytt i nyhetsbrevet är att vi kommer att tips om vad olika  
dagar har för betydelse. Vem missar inte Semmeldagen och  
Alla hjärtans dag? Det finns många fler dagar som går att  
skapa spännande kampanjer av.

Mars
5/3  Cheese Doodle Day

7/3  Punchrullens dag

9/3  Tomatsåsens dag

12/3  Alla korvars dag

13/3  Mazarindagen

20/3  Vårdagjämning

22/3  Internationella vattendagen 

24/3  Europeiska dagen för 
hantverksmässigt tillverkad glass

25/3  Våffeldagen 

26/3  Sommartid

April
4/4 Morotens dag

8/4 Surdegsdagen

10/4 Bulle med bullens dag

12/4 Linssoppans dag/ 
 Lakritsdagen

13/4 Skärtorsdag

14/4 Långfredag

15/4 Påskafton

16/4 Annandag påsk

20/4 Polkagrisens dag

Lerumskortet
Passa på att bli medlem! 

Just nu är 
kostnaden  
250 kr per 
månad och  
1 % av försäljningen på kortet.  
Du får 10 500 kunder som är  
boende i Lerums kommun.

Ta kontakt med Berith Friberg på 
tel 0733-24 84 74

Maj
1/ 5 Första maj

5/5 Internationella kebabdagen

6/5 Hembakat dagen

7/5 Nässlans dag

11/5 Chokladbollens dag

15/5 Kardemummabullens dag

20/5 World Whisky Day

22/5 Picknickens dag

25/5 Kristi himmelsfärds dag 

27/5 Muffinsdagen 

28/5 Mors dag / Internationella 
burgardagen 

Inspirerande och rolig säkerhets- 
utbildning med Mikael Grahn
Tisdagen den 14 mars genomfördes en utbildning för att 
undvika rån, snatteri och inbrott. 

Mikael Grahn berättade om att 
det allra viktigaste är att öka sin 
service ännu mer, även om det 
skulle ligga på en hög nivå i dag. 
Detta är ett enkelt sätt att före-
bygga händelser samtidigt som 
det ökar er kundlojalitet.

Det diskuterades allt från olika 
beteenden, fördomar till mer 
handgripna saker som ”så här 
gör ni vid ett rån” eller ”ni före-
bygger rån genom att”. En del 
saker är sunt förnuft som kan 
behövas påminnas om, rutiner 
vid pengahantering och säkerhet 
för alla i butikerna. Även en del 
praktiska små tips.

Ett tips, googla på ”skydd mot 
rån i handeln” – 13 punkter. För 
att uppdatera och se till att alla 
som arbetar är på samma säker-
hetsnivå.

Det var en väldigt glad grupp 
med åtta personer som delade 
med sig om sina olika erfaren-
heter av insider.  Det skrattades 
mycket samtidigt som det är det 
allvarligt ämne.

Text Annica Ehrman
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ATTRAKTIVARE LERUM    

HANDLINGSPLAN 2017

Marknadsföring, evenemang och  
information

 � Marknadsföra utbudet i Lerum genom tio  
 logotypannonser.

 � Ge ut minst 10 nyhetsbrev.
 ; Genomföra Vinterkalaset med erbjudande till 

 besökarna.
 � Genomföra en påskkampanj.
 � Genomföra Lerumsdagen under maj.
 � Genomföra en höstfest under september.
 � Genomföra en skyltsöndag.
 � Genomföra en julmarknad på torget och  

 i Solkatten.
 � Genomföra en luciakröning.
 � Genomföra ett nyårsfyrverkeri 31 december.

Utbud och etablering

 � Teckna ett övergripande avtal mellan fastighets- 
 ägarna om gemensamma hyresavtal.

 � Genomföra Etableringsstrategins åtgärdsplan.
 � Arbeta för gemensamma öppettider.
 ; Delta i processen om vad som planeras i de  

 nybyggda husen på bottenplan.
 ; Utreda om möjligheten att genomföra en Bomässa  

 ”Leva i Lerum”.

Medlemsvård och Vi-anda

 � Bjuda in till 6 intressanta frukostmöten.
 � Bjuda in till fyra utbildningar.
 � Genomföra en kund- och företagsenkät.
 � Öka medlemsantalet till minst 100 medlemmar.

Trygg och säkert

 ; Genomföra en utbildning inom säkerhet.
 ; Samverka med polisen om tryggheten i Lerum.

Hållbar miljö

 � Utbilda fastighetsägarna och andra intressenter  
 om gröna hyresavtal.

 ; Delta i arbetet med ett hållbart stationssamhälle.

Stadsmiljö

 � Fortsätta att försköna centrala Lerum med minst  
 fem blomsterarrangemang.

 � Bjuda in exploatörer minst två gånger till  
 framtidsmöten.

 � Utveckla torghandelns skötsel och struktur.
 � Medverka i gestaltningsprogrammet.
 � Samverka med Växtrum och utveckla Lerums  

 centrum.
 � Medverka till att knyta ihop Norra och Södra  

 Lerum.
 � Utreda och finansiera en skylt vid E20.

Trafik och tillgänglighet

 � Sätta upp minst två besöksräknare.
 ; Skapa struktur efter parkeringsworkshopens förslag.

Rent och snyggt

 � Finansiera och anställ en centrumvärd.
 � Gå trygghetspromenad en gång per månad och  

 rapportera avvikelser till berörda partner.


