
NYHETSBREV

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

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

Frukostmöten 
under våren 2017
Välkommen på vårt första frukost-
möte den 1 feb kl. 07.45-09.30

Efter önskemål från många med-
lemmar berättar Marianne Sörling 
om hur andra städer utvecklar sin 
stadskärna. Flera goda exempel 
från Ulricehamn, Lidköping,  
Floda, Uddevalla, Hönö och  
Innerstaden Göteborg.

Kom och mingla över frukost som 
börjar 07.45 och åtta prick startar 
vi med programmet.

Anmälan marianne@sorling.nu

Handla i Lerum så bjuder vi på kaffe
Mellan onsdag den 26 januari till söndag den 29 januari startar 
vi upp vinterkalaset med finfina erbjudande i alla butiker  
i Lerums centrala delar.

Vi kommer att annonsera om vinterkalaset för att locka besökare till 
Lerums centrala delar. Tänk redan nu till på vad du kan skylta upp med 
i din butik. Kanske har du en bra leverantör som du kan köpa in någon 
vara till specialpris.

Alla som handlar för minst 300 kronor får en kaffebiljett med ditt före-
tagsnamn på, efter eventet får du en faktura på 5 kr per biljett. Skylta 
gärna upp med marschaller och gör extra fint under dessa dagar.

Workshop med Hållbara och Attraktiva 
stationssamhällen
Måndag den 23 januari kl 12.00-16.00

Den 23/1 mellan kl 12-16 arrangerar projektet Hållbara och Attraktiva 
stationssamhällen en workshop i Lerum för att undersöka om det kan 
finnas möjlighet att utveckla en lokal res- och transporttjänst baserad på 
trehjuliga el-poddar vilka körs av företaget Bzzt. För att detta ska vara 
möjligt krävs att vi kan påvisa att det finns ett behov av res- och trans-
porttjänster i Lerum som kan ge en tillräckligt stor efterfrågan för att 
Bzzt ska kunna dra runt en verksamhet. 

Målet med workshopen är att hitta dessa möjligheter och att vi därmed 
kan skapa en res- och transporttjänst med Bzzt som kan demonstreras 
och utvärderas inom ramarna för projektet Hållbara och attraktiva sta-
tionssamhällen under ett par månader under våren/sommaren 2017.

För företagare och andra organisationer som har verksamhet i Lerum 
innebär detta en möjlighet att prova på att erbjuda sina kunder till ex-
empel hemleveranser av varor med en innovativ, kostnadseffektiv och 
spännande transporttjänst. 

Om du vill delta i workshopen anmäler du dig genom att skicka ett mail 
till camilla.stalstad@viktoria.se. Senast den 20/1 behöver vi ha din 
anmälan.
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Min spalt
Nu har alla helger varit och julklappsinköpen är klara. Under 
annandagen samlades alla våra barn och barnbarn hela 29 
personer hemma hos oss och tomten kom som vanligt samti-
digt som Lennart köpte tidningen.

Kalender

Påskkampanj vecka 15

Lerumsdagen den 20 maj

Höstfest lördag den 30 sep

Skyltsöndag den 26 nov

Julmarknad den 2-3 dec

Luciakröning den 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 
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.

I Lerums centrum har butikerna  
som vanligt haft öppet för 
besökarna nästan hela tiden. 

Vi tackar alla inblande som deltog 
i alla event genom att vara tomtar, 
lucior och andra arbetsuppgift-
er som krävs för att skapa jul-
stämmning.

Innan jul tog också styrelsen 
beslut om 2017 års handlingsplan 
som vi nu börjar med att genom-
föra.

Det är glädjande att vi får fler och 
fler medlemmar som vill arbeta 
för ett levande centrum. Kanske 

känner även du någon som vill 
bli medlem? Hör gärna av dig 
till mig. Under 2017 ska vi som 
vanligt genomföra event och 
massor av andra projekt. Missa 
inte att läsa nyhetsbrevet.

Gott nytt år

Handlingsplan 2017
Nu är arbetat klart med handlingsplanen för 2017. Detta har 
skett genom idéer från medlemmar och styrelsen, en enkät- 
undersökning har besvarats av alla fastighetsägare, företag  
och Lerums kommuntjänstemän och politiker som svarat på 
frågor runt olika områden.

Lerums kommunstyrelse har därefter tagit det slutgiltiga beslutet under 
början av december. Dagarna innan jul klubbande styrelsen genom 
handlingsplan och budget inför nästa år. Nu är det bara att sätta igång 
att fortsätta utveckla Lerums centrala delar.

Läs och kom gärna med i någon av arbetsgrupperna om du vill delta,  
ta kontakt med Marianne.

Nyårsfyrverkeri en 
succé
Vi firade in nyår under eftermid-
dagen på nyårsafton vid Aluddens 
strand. Marianne Sörling hälsade 
alla välkomna och nyårstalet hölls 
av Lill Jansson kommunalråd för 
Liberalerna.

Kl. 17.00 tändes fyrverkeriet som 
var ovanligt stort och mäktigt. 

SponSorer:

Ernst Rosen, Harlings förvaltning, 
Handelsbanken, Ica Kvantum, 
Ljungs fastigheter, Karl-Henrik 
Spak, Lerums Tidning, Lerums 
kommun, Lerums centrumfören-
ing, Skandia fastigheter.
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Vi är med och utvecklar Lerum
A-Garnet 
Ahlséns Foto 
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
Gård och Villa
Harlings Fastighetsförvaltning
HSB
Inred Presenter & Sånt
Johan Myers

Jutabo
ICA Kvantum Lerum
Kaffe Espresso
Lekfyllt 
Lerums begravningsbyrå
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

Sellmans Herrmode
SEB
Skandia Köpcentrum
Skanska Sverige
Solkattens Skomakeri Nyckelser-
vice  
Sparbanken Alingsås  
Sparbanksstiftelsen Alingsås
Servett
Studio K
Taxnäs Färg
Team Sportia
Tempo
Toms självförsvar
Vattenpalatset 
Villa Säfvehöjd
Wallenstam Fastigheter  

Nya medlemmar
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Harlings Förvaltning

GATUKÖK
Månd - lörd 11 - 22
sönd o helgd 12 - 22

Välkomna! 
Vid Lerums station

Stationsvägen 5

HOT DOGS
HAMBURGARE
Himla 

gott mos!

SOLKATTENS SKOMAKERI  
& NYCKELSERVICE 
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Lerum - nära för din skull!

” Jag handlar lokalt så mycket som möjligt. 
Det finns ju ett uttryck att om du vill handla lokalt 
imorgon så måste du göra det idag, och det stämmer 

ju verkligen. Dessutom ligger butikerna i centrum 
lagom långt från kommunhuset.

DENNIS JERYD 
Kommunstyrelsens ordförande

Lerums CentrumföreningVi jobbar för ett levande centrum...

Annonskampanj i Lerums tidning 
Kampanjen startades i oktober för att uppmärksamma att vi är 
över 60 företag som samverkar och vill utveckla Lerums cen-
tralort.

I annonsen kommer en känd personlighet från Lerum säga något klokt 
som förhoppningsvis påverkar invånarna att välja Lerums centrum som 
deras handelsplats. 

Praktikant
Den 10 januari började Annica 
Ehrman som praktikant  
i Lerums centrumförening. 

Annica Ehrman är uppväxt på en 
mjölkgård i Olofstorp och gick 
högstadiet på Torpskolan. Var 
under flera år med i Lerumsrevyn. 
Nu läser Annica Ehrman på IHM 
Business School och kommer 
under första 
kvartalet 2017 
ha sin praktik 
hos Marianne 
Sörling på  
Lerums  
centrum- 
utveckling.

Kunden i centrum!
Lotta Ivarsson Lundberg höll i utbildning ”Kunden i centrum”, 
vilket samlade 12 personer.

Lotta föreläste om bemötande, service och försäljning som är oerhört 
viktigt för att Lerums centrala delar blir en naturlig handelsplats för 
Lerumsbon. Lotta gav goda råd och tränade både beslutsfattare och 
medarbetare till nya säljframgångar, där kunden och dess behov står i 
centrum.

Tunneln – nu 
händer det
Genom samverkan har vi kunnat 
fräscha upp järnvägstunneln i 
Lerums centrum. Den skall målas, 
belysas och fototävlingens foton 
skall pryda väggarna i tunneln. 
Håll utskick efter inbjudan till 
invigning av tunneln.

Först ut är Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande. Annonsen 
kommer även att innehålla medlemmarnas logotyper. Har du tips på 
någon känd Lerumsbo så maila till marianne@sörling.nu eller ring 
0701-47 92 01



4

Nyhetsbrev Jan 2017

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.


