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kontakta

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

LERUMS KOMMUN/NÄRINGSLIV & TURISM:  

ÅSA QVIST-EK   0302-52 15 58 asa.qvist.ek@lerum.se 
ANITA ATTESTÅL   0302-52 15 51 anita.attestal@lerum.se 
MARIEKE WOLTER  0302-52 15 62       marieke.wolter@lerum.se 
MARIA JERENVIK  0302-52 15 21 maria.jerenvik@lerum.se

INBJUDAN TILL 
NÄRINGSLIVSKVÄLL 

21 juni kl. 16-19!
Kom och diskutera företagsklimatet & lär känna 
Näringslivsrådet* över en kopp kaffe & macka!  

*Ordföranden i kommunens olika företagarföreningar,
kommunalråden och berörda tjänstemän. 

 
Tisdag 21 juni, kl. 16-19  

Drop-in, kom när du kan! 

Plats: Dergårdsteaterns foajé.  

Varmt välkommen hälsar 
Näringslivsrådet gm.  

Åsa Qvist-Ek.  
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Tid ca 1,5 – 2 timmar. Promenaden är ca 3,8 km och  
lättillgänglig. Ingen avgift, och samling sker på Aspenäs-
vägen 12 i Lerum. Välkomna!

Följ med trädgårdsmästare Karin Hvit på 
visning av de fyra unika Växtrumsträd-
gårdarna i Lerum.   
Samling i Aluddengläntan, Hannu Saren-
ströms Växtrum vid Aludden. Sedan går 
vi gemensamt längs natursköna Säveån 
och besöker Karin Berglunds Nyebrotäp-
pan, André Strömqvists Frödingslunden 
och Simon Irvines Brobackenslänten. 

Besök fyra unika
trädgårdar i 
Lerum i sommar

www.växtrumilerum.se

tisdag 7/6 kl 18
tisdag 14/6 kl 18
tisdag 21/6 kl 18
tisdag 5/7 kl 17

tisdag 12/7 kl 17
tisdag 19/7 kl 17
tisdag 26/7 kl 17
tisdag 2/8  kl 17

söndag 14/8 kl 14
söndag 21/8 kl 14
söndag 28/8 kl 14
söndag 4/9 kl 14

Huvudpartner Partner MaterialleverantörArrangör

ICA kvantum_lerum_logo0XX0 ICA kvantum_lerum_logo0XX0_neg ICA kvantum_lerum_logo_1färg_Black

ICA kvantum_lerum_logo_1färg_PMS485

Tid ca 1,5 – 2 timmar. Promenaden är ca 3,8 km och  
lättillgänglig. Ingen avgift, och samling sker på Aspenäs-
vägen 12 i Lerum. Välkomna!

Följ med trädgårdsmästare Karin Hvit på 
visning av de fyra unika Växtrumsträd-
gårdarna i Lerum.   
Samling i Aluddengläntan, Hannu Saren-
ströms Växtrum vid Aludden. Sedan går 
vi gemensamt längs natursköna Säveån 
och besöker Karin Berglunds Nyebrotäp-
pan, André Strömqvists Frödingslunden 
och Simon Irvines Brobackenslänten. 

Besök fyra unika
trädgårdar i 
Lerum i sommar

www.växtrumilerum.se

tisdag 7/6 kl 18
tisdag 14/6 kl 18
tisdag 21/6 kl 18
tisdag 5/7 kl 17

tisdag 12/7 kl 17
tisdag 19/7 kl 17
tisdag 26/7 kl 17
tisdag 2/8  kl 17

söndag 14/8 kl 14
söndag 21/8 kl 14
söndag 28/8 kl 14
söndag 4/9 kl 14



2

Nyhetsbrev Jun 2016

Min spalt
Hemma håller vi på med att odla för fullt, gurkor och tomater 
växer fort. Lika fullt växer växterna både på Bagges torg och 
på Växtrum planteringar. Det är roligt att se hur det utvecklas 
och mer skall det bli på Bagges torg framöver. Vi planterade nu 
först 11 krukor och snart kommer vi att få se fler krukor.

Lerumsdagen var en upplevelse, 
sällan har man skådat en så lång 
kö för att få träffa tjejerna i Dolly 
Style. Vi ber så mycket om ur-
säkt för att barnen fick stå i flera 
timmars kö, men det var svårt att 
förutse detta. 
   Nu har sommaren kommit och 
vi hoppas på många kvällar med 
grill och bad. Under juli kommer 
inget nyhetsbrev men i början på 
augusti får du nästa nyhetsbrev 
med många trevliga frukostmöten. 

Behöver du nå mig när jag inte 
finns på kontoret ring, sms:a eller 
e-posta till mig. 
Trevlig sommar

      Marianne Sörling 
     Centrumutvecklare i Lerum

Kalender
6 sep Frukostmöte

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 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 

Lerumsdagen blev en succé
Lördagen den 28 maj blev en succé, redan vid kl 10 tiden  
började människorna att strömma till Bagges torg och de blev 
kvar till tre, halv fyra. 

Massor av flickor i rosa och lila 
peruk kom och ställe sig nedan-
för scenen. Allsång för barnen, 
fiskdamm och tivoli hela dagen 
och höjdpunkten blev som plane-
rat Dolly Style som sjöng tre låtar 
och sedan fick alla barn xxxxx 
från alla tre tjejerna.

Vid Melodifestivalen 2015 
medverkade gruppen i första 
deltävlingen med låten “Hello Hi” 

som är skriven av Emma Nors, 
Palle Hammarlund och Jimmy 
Jansson, som producerat låten. 

Under den första deltävlingen  
i Göteborg den 7 februari 2015 
gick gruppen vidare till Andra 
chansen i Helsingborg den 7 mars, 
tillsammans med Behrang Miri 
och Victor Crone. Gruppen gick 
dock inte vidare från Andra Chan-
sen i Helsingborg till final. Grup-

pen deltog även i fjärde deltävlin-
gen i Melodifestivalen 2016 med 
låten “Rollercoaster”, skriven av 
Thomas G:son, Peter Boström och 
Alexandra Salomonsson. De slogs 
dock ut  
i duellen i “Andra chansen”.

Hur gör jag?

När något händer ring 
Lerums centrum- 
utveckling 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.
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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
Jutabo
ICA Kvantum Lerum
Lekfyllt
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
Tempo
Vattenpalatset
Wallenstam Fastigheter
Villa Säfvehöjd 
Nya medlemmar

Johan Myers, Kaffe Espresso, 
Lerums Energi, Team Sportia

Invigning av blomsterstråk
Dennis Jeryd invigde installationen av blommorna på Bagges 
torg under Lerumsdagen, och sällan har Dennis haft så ung och 
alert publik som under denna invigning. 

I samarbete med privata fas-
tighetsägare, banker och Lerums 
kommun går startskottet för 
lanseringen av den gröna gången.

 Ernst Rosen, Christer Harling, 
Jutabo, Sparbanken Alingsås, Le-
rums kommun och Lerums Cen-
trumförening finansierar grönskan 
på torget. 

Om alla bidrar med lite så kan 
vi med gemensamma krafter öka 
attraktionen till Lerum. Under 
projektet kommer vi att utöka 
blomsterprakten i Lerum.
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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.


