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Centrumutvecklare Ordförande i Lerums Centrumförening Lerumskortet ansvarig
Marianne Sörling Pierre PG Gustafson Berit Friberg
0701-47 92 01 0302-716 85, 0705- 77 16 85 0733-24 84 74
marianne@sorling.nu info@sellmans.com berith.friberg@telia.com

kontakta

Frukostmöte
Tid: Tisdag den 6 september kl 07.45-09.30 
Plats: Sparbanken Alingsås 
Föredragstalare: Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammarens 
vd Johan Trouvé kommer på 
besök på vårt frukostmöte. Alla 
behöver inspiration. Jag hoppas 
att det här ger dig nya positiva 
infallsvinklar på västsvenskt 
näringsliv. Vår region är full av 
kreativitet och företagande och 
Johan Trouvé ger oss sin syn på 
hur vi kan utveckla Lerum.

Vi bjuder på kaffe och fralla.

Anmäl dig till marianne@sorling.nu

Lerumskortet
Passa på att bli medlem  
i Lerumskortet!

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 Berit Friberg 
0733-24 84 74

Höstfest
Boka redan nu in lördag den 24 september där vi bjuder in alla 
Lerums bor och andra till en höstfest. Vi planerar redan nu för 
underhållning och andra aktiviteter.

Vill du vara med och idéer 
hur du vill medverka så 
hör av dig till  
marianne@sorling.nu

Du har också möjlighet att 
kostnadsfritt boka mark-
nadsbord, det kommer  
snart ut en blankett med mer  
information om dagen.

Johan Trouvé, vd på  
Västsvenska Handelskammaren
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Min spalt
Vi hittade vårt sommarparadis i Skredsvik, Cederslund. Ett 
gammalt hus från slutet av 1800 talet som tidigare både varit 
handelsbod och barnkoloni. Sommaren har varit fantastisk på 
flera sätt. Soligt och varmt väder åtminstone i Skredsvik,  
hoppas att vädret hos dig också varit bra. 

I maj avslutade vi sommaren med 

en hejdundrande Lerumsdag och 

nu har jag påbörjat arbetet med 

att planera för en höstfest lörda-

gen den 24 september, kom gärna 

med förslag på idéer. Vårt första 

frukostmöte blir den 6 september 

med Västsvenska Handelskamma-

rens vd Johan Trouvé kommer på 

besök på vårt frukostmöte, missa 

inte att anmäla dig.

      

Kalender

6 sep Frukostmöte

24 sep Höstfest

4 okt Frukostmöte

8 nov Frukostmöte

6 dec Frukostmöte

19 nov  Skyltsöndag 

11 dec   Luciakröning 

31 dec   Nyårsfirandet

SMS-tjänsten ingår i medlemsavgiften

Lerums centrumutveckling arbetar målmedvetet med att öka 

säkerheten i centrum. Både genom utbildningar och andra  

åtgärder 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

marianne@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 kostnadsfria för 
medlemmar och vi kan genom att 
gå samman stoppa stöldligor i
Lerum.

Marianne Sörling 
     Centrumutvecklare i Lerum
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Nu byggs parkeringshus i Lerums centrum
I vecka 7 startar byggnationen av parkeringshuset vid Stationsvägen i centrala Lerum. Det kom-
mer att stå färdigt våren 2017.

I parkeringshuset kommer du att 
kunna parkera din cykel eller bil, 
för att enkelt ta dig till tågperron-
gen via en bro, eller ta dig till det 
planerade resecentret.

Kartan på nästa sida 
visar var du kan  
parkera i Lerums  
centrum medan vi 
bygger parkeringshuset. 
Kartan visar också nya 
återvinningsstationer 
(ÅVS) som ersätter 
den befintliga återvin-
ningsstationen vid Stationsvägen.

Välj gärna andra färdsätt än 
bil till och från lerums centrum

Medan vi bygger parkeringshuset 
kommer det att finnas färre  
parkeringsplatser i Lerums  
centrum.

för dig som tar tåg eller buss 
från lerum station:

Cykla, gå eller ta bussen till 
stationen om du har möjlighet. 

Åker du bil, samåk gärna. Det 
finns också pendelparkeringar vid 
Aspens och Aspedalens pen-
deltågsstationer.

för dig som kommer till lerum 
med bil:

Välj gärna att samåka eller ta 
bussen/tåget hit. Pendeltåget tar 

20 minuter från Göteborg. Det 
finns också snabbuss från Nils 
Ericson terminalen, Svingeln 
och Munkebäcksmotet. Ingen 
bra buss hemifrån? En  
möjlighet är att ställa bilen 
intill en hållplats eller station 
med bra förbindelser. Hitta  
snabbaste vägen på  
www.vasttrafik.se.

behöVer du bil under dagen? 

I centrala Lerum finns en bilpool 
där du enkelt kan hämta och 
lämna bilen på reserverade platser. 
Anmäl dig på www.sunfleet.com.

Vi är med och utvecklar Lerum
A-Garnet 
Ahlséns Foto 
Alis Frukt och grönt 
Audio Video Lerum 
Aludden 
Prôvidore 
Akademibokhandeln 
Bjurfors B & B Förvaltning 
Café Lyndhurst
Ceremonia 
Direkten 
Ernst Rosén 
Face shop parfymeri 
Floda Garveriet Fastigheter
Förbo
Glory Design
Guld o Juveler
Harlings Fastighetsförvaltning
Inred Presenter & Sånt

Johan Myers
Jutabo
ICA Kvantum Lerum
Kaffe Espresso
Lekfyllt
Lerums Energi
Lerums kommun
Lerum kommun verksamhet
Lerums Tidning
Life Sjöqvist Hälsoboden
Ljungs Kök o Tvätt
Ljungs Kök och Interiör
Lokalpressen i Lerum
Länsförsäkringar Älvsborg
My Fashion  Clothes
Mosett
Mäklarhuset
Naprapat kliniken i Lerum
Nyföretagarcentrum

Rallar Rosen
Resia
Saian Natural Clinical
Sellmans Herrmode
SEB
Skandia Köpcentrum
Skanska Sverige
Solkattens Skomakeri Nyckelservice 
Sparbanken Alingsås
Sparbanksstiftelsen Alingsås
Servett
Studio K
Thai Pan Kam
Taxnäs Färg
Team Sportia
Tempo
Vattenpalatset
Wallenstam Fastigheter
Villa Säfvehöjd 
Nya medlemmar

HSB
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ATTRAKTIVARE LERUM    

HANDLINGSPLAN 2016
Trygg och säkert

 ; Delta i att göra parkeringsgaraget tryggare.
 � Delta i brottsförebyggande rådet.
 ; 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.
 � Samordna klottersaneringen mellan alla  

 fastighetsägare.
 � 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 med minst 1 laddstolpe för elbilar.
 � 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.
 � Ta fram en grafisk profil.
 � 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.


