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kontakta

Kunden i centrum!
Tid: Torsdag den 24 november kl 19.00-21.00  
Plats:  Brobacken 11, ovanpå Mosett  
Föredragshållare: Lotta Ivarsson Lundberg, Go for Sales Swe-
den AB

Vi startar utbildningen med kaffe och macka 
och därefter hälsar vi Lotta Ivarsson  
Lundberg välkommen till kvällens utbildning.

Lotta hjälper företag inom olika branscher  
att utvecklas inom bemötande, service och  
försäljning. Hon vägleder, utbildar och tränar 
både beslutsfattare och medarbetare till nya 
säljframgångar, där kunden och dess behov 
står i centrum. 

Amälan till marianne@sorling.nu alt. 0701-47 92 01

Lotta Ivarsson Lundberg, 
Go for Sales Sweden AB

Tunneln – nu händer det
Genom samverkan har vi kunnat genomföra att järnvägstunneln  
i Lerums centrum ska fräschas upp. Den skall målas, belysas och  

Nya planteringar

Nu har våra blommor blivit om-
planterade inför vintersäsongen.

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 Berit Friberg på tel 0733-24 84 74

fototävlingens foton skall pryda väggarna  
i tunneln. Håll utkik efter inbjudan till  
invigning av tunneln.
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Min spalt
I söndag när jag vaknade i vårt sommarhus i Skredsvik utan-
för Uddevalla så var det helt plötsligt 20 cm snö. Vilket gör att 
jag kommer i julstämning. 

Kalender

20 nov  Skyltsöndag 

24 nov Kunden i centrum

26-27 nov Julevent

3-4 dec Julmarknad

6 dec Frukostmöte

10-11 dec   Luciakröning 

17-18 Julkul

31 dec   Nyårsfirandet

Marianne 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 
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 kostnads-
fria för med-
lemmar och 
vi kan, genom 
att gå samman, 
stoppa stöldli-
gor i Lerum.

Julen har jag, som vanligt, arbetat 
med sen i somras genom att tänka 
på vad vi skall bjuda på i Lerum. 
Lika trevligt som snö och det 
kalla vädret är, lika svårt är det att 
bjuda på underhållning utomhus. 

Men läs vidare i nyhetsbrevet 
för redan nu finns det många 
bra aktiviteter. Redan söndag 
den 20 november börjar vi med 
skyltsöndagen och avslutar med 
fyrverkeri på nyårsafton. Vill du 
vara med som sponsor till fyrverk-
eriet så ska du ta kontakt med mig 
så snart du kan.

Vi bjuder också in all personal 
till kursen ‘Kunden i centrum’ 

inför julhandeln, missa inte att 
anmäla dig och hela personalen, 
missa inte extrapersonalen un-
der julen.

Håll också utkik efter inbjudan 
till invigningen av järnvägstun-
neln som vi hoppas kunna invi-
ga i början av december.

Trygghetsvandring i Lerums centrum.
20 oktober samlades ett tiotal personer från Lerums kommun, 
polis och allmänhet och gick runt i centrala Lerum och anteck-
nade förbättringsåtgärder. 

Detta kommer att meddelas till berörda fastighetsägare och tekniska 
avdelningen på Lerums kommun. Det var glädjande att se hur fint och 
städat det var i Lerum.
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Vi är med och utvecklar Lerum
A-Garnet 
Ahlséns Foto 
Alis Frukt och grönt 
Audio Video Lerum 
Akademibokhandeln 
Bjurfors 
B & B Förvaltning 
Café Lyndhurst 
Direkten 
Ernst Rosén 
Face shop parfymeri 
Floda Garveriet 
Fastigheter Förbo 
Glory Design 
Guld o Juveler 
Harlings Fastighetsförvaltning 
HSB 
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 
Lokalpressen i Lerum 
Länsförsäkringar Älvsborg 
My Fashion Clothes 
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 
Taxnäs Färg 
Team Sportia 
Tempo 
Toms självförsvarskurser
Vattenpalatset 
Wallenstam 
Fastigheter Villa Säfvehöjd

Nya medlemmar

Lerums begravningsbyrå
Gård och Villa

Handlingsplan 2017
Nu är arbetet nästan klart 
med handlingsplanen inför 
nästa år. Detta har skett efter 
att medlemmarna har deltagit 
i ett frukostmöte och kom-
mit med förslag och idéer. 
Styrelsen har vid ett speciellt 
tillfälle träffats och tagit fram 
förslag till åtgärder inför nästa 
år. 

En enkätundersökning har 
även skickats ut bland alla fas-
tighetsägare, företag och Lerums 
kommuntjänstemän och politiker 
som svarat på frågor runt olika 
områden. 

Måndag den 7 november träffades 
styrelsen och tog fram ett förslag 
på de punkter som skall genom-
föras under nästa år. 

Lerums kommunstyrelse kommer 
att ta det slutgiltiga beslutet under 
december och den 20 december 
kommer styrelsen ta det slutgilti-
ga beslutet av handlingsplan och 
budget inför nästa år. Sedan är det 
bara att sätta igång att fortsätta 
utveckla Lerums centrala delar.

Marknadsföring av julen
Inför varje helg kommer vi att marknadsföra Lerums centrala delar på 
följande sätt:

• Inlägg på Facebook och annons på Solkattens webbsida samt  
Lerums centrumförenings hemsida. 

• Annons i Lerums tidning

• Mailutskick till Lerums kort-kunder (10 500 personer)

Skyltsöndag 20 november kl 11.00-15.00

Vi inviger julen söndag den 20 november med att 
tomten klipper ett rött band kl 12.00 inne i Sol- 
katten. Trollerishow med Mr. Berger och gycklaren 
Ann, brandkåren, musikunderhållning och tomtar 
som delar ut godis till alla utklädda barn. Tänk på  
att julskylta inför helgen.

Lördag den 26 nov och söndag den 27 november

Bamse kommer till Solkatten och alla barnen får 
träffa tomtefar.

Lördag den 3 dec och söndag den 4 december

Julmarknad i Solkatten och alla barnen får träffa tomtefar.

Lördag den 10 dec och söndag den 11 december

Luciakröning med Lions. Teatergruppen Fars-o-NoBelt underhåller. 
Alla barnen får som vanligt träffa tomtefar.

Lördag den 17 dec och söndag den 18 december

Julkul med underhållning och alla barnen får träffa tomtefar.  
Lions har dragning av lucialotterna.
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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.


