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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

Frukostmöte 9 maj: Växtrum 2016
Tid: Kl 0745-0930   
Plats: Sparbanken Alingsås.  
Kom och hör mer om Växtrum 2016. 

Växtrums idé är att utveckla 
glömda och gömda platser  
i centrala Lerum och göra de till 
inspirerande och engagerande 
växande rum. Ett arbete som 
leds av några av Sveriges absolut 
främsta trädgårdsdesigners till-
sammans med boende i Lerum. 

Platserna ligger utefter den vackra 
promenadslingan vid Säveån. 

Karin Berglund och André 
Strömqvist är Växtrumsdesigners 
2016. I år är Växtrum också en 
del av Göteborgs storsatsning på 
trädgårdsturism i evenemanget 
Gothenburg Green World.

Monica Forsell och Mattias  
Christenson från Lerums kommun 
är projektledare för Växtrum. 
Kom och hör dem berätta om 
vad som kommer att hända under 
Växtrum 2016. 

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

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

Boka marknadsbord på Lerumsdagen
På Bagges torg kommer det att underhållning med bl.a. allsång 
för barnen, trollkarl, tivoli och Lerumstalangen. Du får möjlig- 
het att ställa ut ett stånd på torget och sälja varor under dagen. 
För att kunna planera inför dagen behöver jag få veta hur mån-
ga som behöver marknadsbord lördag den 28 maj.

Borden finns att hämta mellan 
0900-0930 och återlämna till samma 
plats kl 1600-1630. Bokar du bord 
men inte hämtar, eller inte lämnar 
tillbaka, utgår en avgift på 300 kr 
plus moms.

För medlemmar

Kostnadsfritt.

Om du inte är medlem

Kostnad: 250 kronor för plats på 
torget och lån av centrumförenin-
gens marknadsbord. 

Anmäl till marianne@sorling.nu 
om vill boka. För mer information 
ta kontakt på tel 0701-47 92 01.
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Min spalt
Nu har vårens närmat sig med stormsteg och snart är sommar-
en här. Hemma har jag sått sommarens primörer som morötter 
och tomater. En hel del annat har också fått växtmöjligheter.

Här i Lerum börjar vi närma oss 
att det gröna stråket blir verkli-
genhet. Jag vill särskilt tacka våra 
sponsorer som gjort detta möjligt: 
Sparbanken Alingsås, Ernst Ros-
ens, Christer Harling, Jutabo och 
Lerums kommun. Innan den 28 
maj kommer allt att vara på plats.

Missa inte heller att anmäla dig 
till våra frukostmöten. Måndagen 
den 9 maj avhandlas Växtrum 
2016 och den 14 juni berättar Per 
Nielsen om hur man kan utveckla 
städer med olika etableringar.

Kom gärna på besök till vår lokal 
ovanpå Moset.

      Marianne Sörling 
     Centrumutvecklare i Lerum

Kalender
9 maj  Frukostmöte, Växtrum

14 juni Utveckling av Lerum

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 

Invigning av Bagges torg
Lördag den 28 maj invigs den gröna gången på Bagges 
torg. I samarbete med privata fastighetsägare, banker och 
Lerums kommun startar vi nu upp lanseringen av den 
gröna gången.

Först ut är Bagges torg med 8 
krukor. Ernst Rosen, Christer Har-
ling, Jutabo, Sparbanken Alingsås, 
Lerums kommun och Lerums 
Centrumförening finansierar 
grönskan på torget säger Ingela 
Bengtsson-Schiötz.

Detta är ett utmärkt sätt att visa på 
samverkan, säger Christer Har-

ling. Om alla bidrar med lite 
så kan vi med gemensamma 
krafter öka attraktionen till 
Lerum.

Detta är ju utanför den normala 
utsmyckningen som Lerums kom-
mun bidrar med varje år och detta 
har länge stått på önskelistan, 
säger Ingela Bengtsson.

Ja, endast tillsammans kan vi 
sätta Lerum på kartan, alla bidrag 
hjälper till att öka attraktionen av 
centrum, säger Marianne Sörling, 
centrumutvecklare i Lerum.

Grönagången

En blomsterrabatt anläggs längs med gräsmat-
tan som leder resenärerna som kommer från 
resecentrum till grönagången och torget. Idag 
sneddar många över gräsmatta vilket gör att det 
näst intill inte är något gräs där detta skulle 
kunna förhindras med planteringen.

Bänka och blomsterurnor längs med husväggen. 
Här kan man sitta i söderläge och titta på männis-
korna som rör sig till och från resecentrum.  

I gången placeras urnor på olika höjd 
detta gör att blommorna framträder 
mer.

Här �nns plats 
för större 
blomsterurnor. 
Blommsterur-
norna för 
gärna vara i 
olika höjd 
kanske med 
sittmöjlighet.

Träbänk

Blomsterrabatt

Större blomsterurna 
med sittmöjlighet

Hög urna

Mellan urna

Låg urna

Att plantera i 
urnor gör att 
man kan 
anpassa plante-
ringen efter 
säsong. Plante-
ringen går även 
att �ytta om 
man skulle vilja 
ändra utform-
ningen.

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
Thai Pan Kam
Taxnäs Färg
Tempo
Vattenpalatset
Wallenstam Fastigheter
Villa Säfvehöjd 

Nya medlemmar

Studio K

Lerumsdagen, lördag 28 maj kl 10-17
Lördag den 28 maj kommer vi att genomföra Lerumsdagen. 
Genom att plocka godbitarna från Lerumsdagarna och korta 
ner det till en dag så hoppas Marknadsgruppen att vi skall öka 
besöken till Lerum. Vi lägger detta i samband med Växtrum för 
att komplettera programet som Lerums kommun genomför.

Dagen kommer att bjuda på Barn-
tivoli på torget och vid Ljungs 
så att vi även täcker in Takåsens 
område. Ponnyridning och an-
siktsmålning.

På Bagges torg bjuder vi in till 
Lerums Talangen där musikan-
terna har möjlighet att vinna årets 
talangtävling. Allsång för barnen 
och trolleri är också redan klart.

Vi jobbar för fullt för att få till en 
riktig överraskning men ännu har 
vi inte fått klart allt, säger Mari-
anne.

Passa på att boka bord för att sälja  
dina varor på torget.

Lions samlar in glasögon och Ro-
tary bidrar med att sälja kassar för 
att marknadsföra Rygby cup.

Nu bygger vi 
parkeringshus 
i Lerums centrum

I februari startade byggnationen av parkeringshuset 
vid Stationsvägen 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 tågperrongen 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 återvinningsstationer (ÅVS) som har ersatt den gamla 
återvinningsstationen 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 centrum. 

Tack för din förståelse.

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 
pendeltågsstationer.

För dig som kommer till Lerum med bil: 

Välj gärna att samåka eller ta bussen/tåget hit. 
Pendeltåget tar 20 minuter från Göteborg. Det finns 
också snabbuss från Nils Ericson terminalen, Svingeln 
och Munkebäcksmotet. Ingen bra buss hemifrån? En 
möjlighet är att ställa bilen intill en hållplats eller station 
med bra förbindelser. Hitta snabbaste vägen 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.

Läs mer på:

www.lerum.se/parkeringshuset/

Nu bygger vi parkeringshus i Lerums 
centrum
I februari startade byggnationen av parkeringshuset vid Sta-
tionsvägen i centrala Lerum. Det kommer att stå färdigt våren 
2017. 

I parkeringshuset kommer du att 
kunna parkera din cykel eller bil, 
för att enkelt kunna ta dig till tåg-
perrongen via enbro, eller ta dig 
till det planerade resecentrat.

Läs mer på:  
www.lerum.se/parkeringshuset/

Bygg- och exploateringsgrupp i Lerum
Inom de närmsta 5-10 åren kommer stora bygg och utveckling-
sprojekt att äga rum i Lerums centrum och ni är alla delaktiga i 
ett eller flera av dessa projekt.

Den 1 juni kl. 1400-1600 är du 
välkommen till det första mötet 
med Lerum Centrums Bygg- och 
Exploateringsgrupp. Gruppen 
kommer förutom byggherrar och 
fastighetsägare bestå av berör-
da politiker och tjänstemän från 
kommunen.

Planprogrammet för Lerums Cen-
trum kommer inom kort att upp- 
dateras/revideras. Lerums kom-

mun ser gärna att denna bygg- och 
exploateringsgrupp verkar som 
referensgrupp i detta arbete.

Välkommen till trevliga och in-
tressanta samtal den 1 juni.

Meddela gärna redan nu huruvida 
du har möjlighet att delta eller ej.

Ytterligare information med  
deltagarlista och agenda skickas 
ut veckan innan mötet.
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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.


