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kontakta

Sparbanken Alingsås 
och Lerums centrum-
förening

Frukostmöten för 2017
Hållbara Stationssamhällen

Måndag den 27 februari  
kl. 08.00-09.30, Sparbanken 
Alingsås, i Lerum

Åsa Hult, projektledare för Håll-
bara och attraktiva stationssam-
hällen, och Martin Elofsson på 
Lerums kommun mer om SMART 
och projektet i stort. 

Du kan läsa mer om projektet på 
www.hallbarastationssamhallen.se

Fler frukostmöten på sida 3Utbildning i Säkerhet – hur förebygger 
man och hur kan jag agera
Tisdag den 14 mars kl. 07.45-09.30,  
plats meddelas vid anmälan

Vad gör man för att undvika rån, snatteri, inbrott? 

Lär dig vad du kan göra för att förebygga dessa 
händelser och vad du ska titta efter/göra om du 
misstänker t.ex. snatteri.

– Hur agerar man? Vad gör man efteråt?

Appen SMART ger poäng på hållbara 
resor och ger samtidigt näringsidkare i 
Lerum trogna kunder 
I april lanseras lokala res- och transporttjänster i Lerum  
i gratisappen SMART inom projektet Hållbara och attraktiva 
stationssamhällen. 

I appen SMART får du mer poäng ju 
mer hållbart du reser. Poängen du får 
genom att gå, cykla eller resa hållbart 
belönas med priser och rabatter  
i Lerum. 

Det är en möjlighet för näringsidkare i Lerum att erbjuda rabatter 
och belöningar och få fler trogna kunder. Samtidigt innebär det en ny 
möjlighet att marknadsföra riktade erbjudanden till specifika målgrup-
per baserat på hur de reser. Dessutom bidrar du till att göra Lerum mer 
hållbart genom att minska utsläppen från transporter. SMART, eller 
hur!  

På frukostmötet den 27 februari berättar Åsa Hult, projektledare för 
Hållbara och attraktiva stationssamhällen, och Martin Elofsson på Le-
rums kommun mer om SMART och projektet i stort. 

Här kan du läsa mer om Smart-appen och om projektet Hållbara och 
attraktiva stationssamhällen http://www.hallbarastationssamhallen.se/ 
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Min spalt
Nu är januari snart slut och februari kommer med lite mera 
sol och hopp om att sommaren närmar sig. Hemma hos mig 
börjar tankarna på vad jag och mördarsniglarna skall slåss 
om i sommar, eller om jag skall överge drömmarna om att bli 
självförsörjande av grönsaker. Varje sommar är likadant, jag 
sår och sniglarna äter upp det. Endast lök nobbar dom.

Kalender
Frukostmöte mån 27 feb
Påskkampanj 12–17 april 
Utbildning inom säkerhet 
tisd.14 mars
Frukostmöte ons 22 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 dec

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 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.

Lerums centrumutveckling har 
många spännande planer på gång. 
Under påsk skall vi upprepa kam-
panjen ‘Handla för 300 kronor så 
bjuder vi på 1 hg godis till påskäg-
get’. Kunden kan på så sätt samla 
godiskuponger så att hela ägget 
blir fullt.

Det som däremot är tråkigt är 
alla inbrott som pågår i Lerums 
centrala delar. Därför sätter vi in 
en utbildning med Mikael Grahn 
som var väldigt uppskattad lära-
re inom säkerhet. Missa inte att 
anmäla er till utbildning.

Vi har också en väldigt bra kon-
takt med både områdespolisen 
och kommunpolisen. Hör av dig 
om du har något problem inom 
säkerhet till mig.

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 1 mars
Onsdag den 5 april
Onsdag den 17 maj
Onsdag den 16 augusti
Onsdag den 27 september
Onsdag den 8 november
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Invigning av tunneln lördag den 20 maj
Genom samverkan mellan Lerums kommun och Lerums cen-
trumutveckling pågår en uppfräschning av järnvägstunneln. 

Vi avvaktar att väggarna skall 
bli varma så att det går att måla 
om dem. Därefter kommer ny 
belysning belysa tunneln och 
fototävlingens foton kommer att 
placeras på väggen bakom plexi-
glas. Invigningen planeras till 
lördag den 20 maj.

Sparbanken Alingsås 
och Lerums centrum-
förening

Frukostmöten för 2017
Resecentrum, Parkeringshus 
och Aren 

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.

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 Växtrum i Lerum som har 
glädjen att hälsa Gunnel Carlson 
och Gerben Tjeerdsma välkomna 
som Växtrumsdesigners. 

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

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

Vinterkalaset 
Under perioden 25-29 januari genomfördes Vinterkalaset där  
20 st butiker var med och delade ut kaffebiljetter till de kunder 
som handlade över 300 kr. I samband med kalaset kom det  
även ut en annons i Lerums tidning på de företag som var med.

Kaffexpresso 

Kaffexpresso som står med sin 
kafévagn vid centralen. Med kaffe, 
frukost och catering, berättar 
de att de är väldigt positiva till 
Vinterkalaset och att de kunder 
som har fått kaffe har varit väldigt 
glada. 

Glorydesign

Glorydesign vid Bagges torg säger 
att allt som händer i Lerum är roli-
gt och att de kunder som har tagit 
i mot Kaffebiljetten under Vinter-
kalaset var väldigt positiva. 

Ahlséns Foto 

Ahlséns Foto i Solkatten.  
De kunder som vi har delat ut till 
hittills uppskattar att få en kopp 
kaffe.
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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.
Februari

1/2  Vegetariska dagen

3/2  Morotskakans dag

8/2  Ägghalvans dag

14/2  Alla hjärtans dag 

15/2  Geléhallonets dag

25/2  Grapefruktens dag

26/2  Fastlagssöndagen 

28/2  Fettisdagen, Inter- 
 nationella pannkaksdagen

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

Systembolaget nysatsar 
Systembolaget kommer under våren att genomgå tre bygg- 
etapper för att skapa ett nytt modernt systembolag i solkatten.

Det kommer bli ett nytt koncept som bara några få systembolag har 
i Sverige, berättar Daniel Julin, butikschef för systembolaget. Det nya 
konceptet innebär att butiken kommer upplevas ljusare, fräschare och 
blir en mer modern butik.

Daniel Julin och Lena Westberg  
arbetar på systembolaget.

Systembolaget utökar dessutom 
sin lokal in i gamla Ahlséns foto 
samtidigt som man omorganiserar 
i sin egen lokal. Detta kommer 
att göra butiken större och ännu 
bättre för kunderna när ombygg-
naden står klart den 13 juni 2017. 

Grunden till nysatsningen är att 
systembolaget har skrivit på ett 
nytt långtidskontrakt och att sys-
tembolaget känner att det växt ur 
sin gamla lokal då omsättningen 
har ökat. 

Systembolaget ser att den ekol-
ogiska trenden ökar och har en 
målsättning att det ska finnas 10% 
ekologiskt produkter till år 2020 
i butikerna. Kunderna efterfrågar  

även öl från de lokala mikrobryg-
gerierna. Vilket är roligt tycker 
Daniel Julin.

Foto och text: Annika Ehrman

Nya medlemmar
Vi hälsar nya medlemmar  
välkomna till Lerums  
centrumförening.

Fjällmans Begravning och 
juridik

I slutet av november flyttade fjäll-
mans in i sina nya lokaler i Lerum 
på Stationsvägen 14.  Fjällmans är 
en begravningsbyrå som hjälper 
till med alla typer av begravningar. 
Fjällmans Begravning ser det som 
ett viktigt förtroendeuppdrag att 
få lov att vara med och genomföra 
begravningar. 

Kaffedoppet 

Ett kärt 50-tals kafé med eget 
bageri som drivs av tredje gen-
erationen, nu av Systrana Fasth. 
Kaffedoppet ligger på Göte-
borgsvägen 21. 

Handelsbanken i Lerum

Vi hälsar Anna Green med kolle-
gor från Handelsbanken välkom-
men till Lerums Centrumfören-
ing. Handelsbanken ligger vid 
centrumpassagen 3-5. 

Ljung Fastigheter AB

Vi hälsar Leif Ljung från Ljung 
Fastigheter AB som äger fas-
tigheterna där Taxnäsfärg, Ljungs 
m.fl. är hyresgäster.
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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.


