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En gemensam sak  
Lerums centrumutveckling
Vi är en samlad organisation i Lerums stadskärna, Näringsidkarna 
och fastighetsägarna i hela Lerum som startade 1 januari 2016. Till-
sammans ska vi effektivt utveckla och marknadsföra ett attraktivt 
och levande centrum som lockar både invånare och besökare.
Vi samordnar och mobiliserar  
krafterna för att hävda oss  
i konkurrensen. 

Ett centrum med plats för handel, 
kultur, nöjen och rekreation med 
ordning, trivsel, atmosfär och till-
gänglighet.

Tillsammans arbetar vi med olika 
grupper och frågor i, och för, 
stadskärnans utveckling och attrak-
tionskraft.

I styrelsen och i arbetsgrupperna 
har vi representanter från alla tre 
aktörerna.

Delta i:
•	 Etableringsgruppen
•	 Marknadsrådet
•	 Byggargruppen

Bli medlem i lerums 
CentrumutveCkling för  
att utveCkla lerum till 
attraktiv stadskärna.
Ta kontakt med Marianne Sörling 
e-post: marianne@sorling.se  
eller telefon: 0701-47 92 01
Medlemsavgift 200 kr per år. 
Årsavgift från 1000 kr och uppåt  
beroende på storleken på verksamheten.
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Vi är med och  
utvecklar Lerum
A-garnet, Floda/Nääs  
   Garn & hantverk
Ahlséns Foto AB
Akademibokhandeln  
   (Bok & Co AB)
Direkten MT Pockets AB
Ernst Rosén AB
Face shop parfymeri
Floda garveriet fastigheter Ab
Förbo AB
Glorydesign. AB
Göteborgs Köpmannaförbund
Harling Fastighetsförvaltning
HSB
Hökerums bygg
ICA Kvantum Lerum
Inred i Lerum AB
Jutabo AB
Lerums kommun
Lerumstidning
Life Sjöquist Hälsobutik
Ljungs i Lerum
Lokalpressen Lerum
Lyndhurst Cafe AB
Länsförsäkringar Älvsborg
My Fashion Clothes i Lerum AB
Rallar-Rosen
Resia AB
Saian Natural Clinical AB
SEB Lerum
Sellman
Skandia Köpcentrum AB
Skanska Sverige AB
Sparbanken Alingsås
Sparbankstiftelsen Alingsås
Taxnäs Färg AB
Tempo
Vattenpalatset / Svenska Bad  
   i Lerum AB
Wallenstams fastigheter AB 83
Älvleken

Lerums stadskärna - Ett attraktiv  
Lerum med plats för människor!
Utvecklingsarbetet är dock inte ingen enmansshow. Varken 
kommun, fastighetsägare eller övriga näringsidkare kan föra 
detta på egen hand.

Den ökade förändringstakten och 
bristen på tid för att var och en  
i större utsträckning måste foku-
sera mer på sin egen verksamhet 
och därmed har svårt att hinna 
engagera sig i de gemensamma 
och övergripande frågorna.

Det startas nu en professionell 
organisation och administration, 
som aktivt engagerar sig och ar-
betar för stadskärnans utveckling 
och marknadsföring av centrums 

intressen. Med gemensamma 
krafter kan vi skapa en attraktiv 
stadskärna i Lerum.

      Marianne Sörling 
     Centrumutvecklare i Lerum

”Härproducerade”
utbildningarför Lerumssmåföretagare

SmåföretagsAkademinp

p

Öka din försäljning genom 
marknadsföring i digitala 
och sociala medier!
Med Carina Lindström 
15 års reklambyråerfarenhet samt 3,5 år som 
marknadsansvarig för en känd e-handelssida
Anmälan: lerum@sv.se, 0302-158 58

LERUM
3 onsdagar med start 30 mars kl 18.30, 1000 kr
GRÅBO
3 tisdagar med start 3 maj kl 18.30, 1000 kr
Workshop, fördjupning
Tisdag 8 mars kl 18.30

SmåföretagsAkademin är en samverkan mellan Lerums kommun, FFLK, 
NyföretagarCentrum och Studieförbundet Vuxenskolan.
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Nu byggs parkeringshus i Lerums centrum
I vecka 7 startar byggnationen av parkeringshuset vid Stations-
vägen i centrala Lerum. Det kommer 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 återvin-
ningsstationer (ÅVS) som ersätter 
den	befintliga	återvinningsstatio-
nen 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 cen-
trum.

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 samå-
ka eller ta bussen/
tåget hit. Pendeltåget 
tar 20 minuter från 
Göteborg.	Det	finns	
också snabbuss från 
Nils Ericson termi-
nalen, Svingeln och 
Munkebäcksmotet. 

Ingen bra buss hemifrån? En 
möjlighet är att ställa bilen intill 
en hållplats eller station med bra 
förbindelser. Hitta snabbaste vä-
gen	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.

Ny styrelsen i Lerums Centrumutveckling
Nu har vi startat ett spännande arbete med att utveckla Lerums stadskärna tillsammans. Under 
årsmötet valdes styrelseledamöter från alla tre partnerna. Tre ledamöter från varje part.

näringslivet

Pierre Gustafson, ordförande, Sellmans

Thomas Hallgren, kassör, Lerums ekonomi

Nina Martis, Rallarrosen

Suppleant

Patrik Ljunggren, Alingsås Sparbank

Jonas Ahlsén, Ahlséns foto

lerums kommun

Dennis Jeryd, Kommunstyrelsens ordförande

Peter Lönn, Sektorchef

Åsa Quick, Näringslivs och turistansvarig

Suppleant

Alexander Abenius, Moderaterna

fastighetsägare

Marie Mikkelsen, Ernst Rosen

Anders Strand, Skandia fastigheter

Leif Ljung, Elon Ljungs i Lerum

adjungerad

Marianne Sörling, Lerums centrumutveckling

Susann Haggren, Fastighetsägarna första regionen

kontakta

Lerumskortet 
Berit Friberg 0733-24 84 74

Ordförande 
Pierre Gustafson 0705-77 16 85

Centrumutvecklare 
Marianne Sörling 0701-47 92 01
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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.


