
NYHETSBREV
Informationsträff för dig som driver 
livsmedelsföretag i Lerums kommun
Miljöenhetens livsmedelsinspektörer kommer vid tre tillfällen 
under våren uppdatera er på nyheter inom livsmedelsområdet.

Vid varje tillfälle är tidpunkten 
kl.08.30-09.30. Ni väljer vilket 
ort/datum som passar er bäst:

13 april i Floda, lokal Floda BID, 
Floda Torg

21 april i Lerum, lokal Lerums 
centrumutveckling, Brobacken 11

22 april i Gråbo, lokal Cen-
trumskyrkans samlingssal, Mjörn-
botorget

Ämnesområden som kommer att 
tas upp är bland annat:

•	 Information och nyheter inom 
livsmedelsområdet.

•	 Hur och varför utför vi kon-
troller?

•	 Vad grundar sig våra taxor på? 

•	 Frågestund

Har ni redan nu frågor om något 
ni funderar över hör gärna av er 
till miljöenhetens e-post brevlåda: 
miljoenheten@lerum.se 

Varmt välkomna! /Miljöenheten

Anmälan till marianne@sorling.nu

Om vi alla sitter i samma båt är det
kanske bra att veta vart vi är på väg?
Välkommen på frukostmöte som Näringslivsrådet i Lerums kommun 
anordnar. Förutom god frukost och nätverkande kommer konsult-
bolaget Knowit att presentera resultatet av den företagsenkät som gått 
ut till kommunens företagare. 

Evenemanget är kostnadsfritt.

Anmälan måste göras senast  
den 18 mars till Anita Attestål  
anita.attestal@lerum.se

Varmt välkomna!

Inbjudan till
frukostmöte!  
22 mars 7.30-09.00
Kommunhuset Bagges Torg,  
lokal Eken

Lerums kommun/Näringsliv & Turism 
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Frukostmöte
Måndag den 11 april,  
kl 07.45-09.30

Detaljhandeln är betydelsefull 
för Sveriges ekonomi. Handeln 
med en halv miljon anställda 
och 11% av BNP står inför 
stora utmaningar.

Hur ska företagen förhålla sig till 
människornas nya sätt att kon-
sumera?

Koll på kunden, digitalisering, 
platsutveckling och hållbarhet är 
några av nyckelorden när Magnus 
Kroon föreläser.

Lerums centrumförening 
Marianne Sörling

Anmälan till 0701-47 92 01 alt

marianne@sorling.nu
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Min spalt
Tänk så fort tiden går, snart har jag arbetat här i Lerum i tre 
månader och vi är snart 60 medlemmar. Det är jättekul att så 
många inser att det är viktigt att vi tillsammans utvecklar Le-
rum. 

Jag var nästan chockad när jag tog 
fram handelsindex för Lerum som 
endast var 25 enheter. Det är den 
sämsta siffran jag någonsin sett på 
mina 22 år. 75 % av alla som han-
dlar sällanköpsvaror köper detta 
utanför kommungränsen. Det 
måste vi hjälpas åt att ändra på.

Jag sitter som många vet ovanpå 
Moset i det lilla röda huset på 
Brobacken 11, kom gärna och 
hälsa på.

Vi bjuder nu in till en livsmedel-
sträff för alla restauranger, missa 
inte att anmäla dig. Nästa fru-
kostmöte är den 11 april kl 07.45-
09.30 hos Alingsås sparbank.

      Marianne Sörling 
     Centrumutvecklare i Lerum

Direkten
Den nya rörelsen i Solkatten Direkten ska flytta till lokalen där 
Nilsmarks Guld ligger. Den 10 maj kommer Direkten bli större, 
ha bättre öppettider och mycket mer att erbjuda sina kunder.                         

“Den	lokalen	som	vi	ska	flytta	
in i är mycket större, och i den 
har vi möjlighet att bygga till 
sittplatser för kunder som spela. 
Vi vill också förstärka utbudet; 
fler	godissorter	och	drycker.	Till	
sommaren kommer vi att köpa in 
italienska glassmaskiner. Dess-
utom kommer vi att servera färska 
smörgåsar”, säger Ove Ling och 
fortsätter:

“Den nya lokalen kommer att få 
bättre öppettider eftersom den har 
två ingångar, en inifrån Solkatten 

och en dörr som vetter mot torget. 
Jag tänker att jag ska ha uteplats 
på sommaren tillsammans med 
Café Lyndhurst, som min fru och 
jag tog över förra året.” 

Ove är, tillsammans med sin fru 
och två barn, Lerumsbo sedan 
2006.	Han	flyttade	från	England	
till Sverige när han var 19 år gam-
mal. Han har ägt ett gym i Göte-
borg men även en bar i Grekland. 
Nu	äger	han	en	rivningsfirma	som	
det kanske blir sista året för. 

Han tror att det kommer bli mer 
folk som stannar i staden och gör 
centrum mer aktivt.

Artikeln skriven av Sah, praktikant

Kalender
19 mar Bamse på besök  
 i leksaksaffären

11 apr  Frukostmöte  - Handel  
 i Lerum

23 apr  Legocity i Leksaks- 
 affären

30 apr Lerumsloppet 

9 maj  Frukostmöte, Växtrum

19 nov Skyltsöndag

11 dec  Luciakröning

31	dec		 Nyårsfirandet

Vårmarknad lördag den 28 maj kl 10-16
På handlingsplanen för 2016 står det att vi ska genomföra fyra event och först ut är vår- 
marknaden som sker i samband med Växtrum. Det som vi redan nu har planerat är Lerums- 
talangen, trollerier och barnunderhållning. 

Vi plockar det bästa ur Lerums-
dagarna och lägger till lite nytt. 
Passa redan nu på att aktivera er

 med olika kampanjer i era  
verksamheter. Mer utförligt  
program kommer efter hand.

Vill du vara med i Marknads- 
gruppen, ta kontakt med  
Marianne Sörling.
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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 Förvalt-
ning  • Café Lyndhurst • 
Direkten • Ernst Rosén  • 
face shop parfymeri •  
Floda Garveriet Fas-
tigheter  • Förbo  • Glory 
Design  • Guld o Juveler 
• Harlings Fastighetsför-
valtning • HSB Hökerums 
bygg • Inred Presenter  & 
Sånt • Juto  • Ica Kvantum 
Lerum • Lekfyllt • Lerums 
kommun • Lerum kom-
mun verksamhet • Lerums 
Tidning • Life Sjöqvist 
Hälsoboden • Ljungs Kök 
o Tvätt • Ljungs Kök och 
Interiör • Lokalpressen i 
Lerum • Länsförsäkringar 
Älvsborg • My Fashion  
Clothes  • Mosett • Napra-
pat kliniken i Lerum • 
Rallar Rosen • Resia • 
Saian Natural Clinical • 
Sellmans Herrmode • SEB 
• Skandia Köpcentrum • 
Skanska Sverige  •  
Solkattens Skomakeri Ny-
ckelservice • Sparbanken 
Alingsås • Sparbanks- 
stiftelsen Alingsås •  
Servett • Thai Pan Kam 
• Taxnäs Färg  • Tempo • 
Vattenpalatset • Wallen-
stam Fastigheter • Villa 
Säfvehöjd 

Parkeringshuset
Du som passerat Stationsvägen i Lerum har säkert sett att  
arbetet är i gång för att kunna bygga parkeringshus. 

Under de närmaste veckorna 
kommer det bli en del arbete 
med sanering av jordmassor och 
återfyllning. Det blir montage 
av ny grind till ban området och 
spontning i södra delen av områ-
det. Vi har snart vintern bakom 
oss och förhoppningsvis väntar 
säsong för cykel och promenad, 
vilket kan minska trycket på de 
parkeringsplatser	som	finns	i	cen-
trala Lerum medan arbetet pågår.

växtrum är i full gång

Huvudpartner Partner MaterialleverantörArrangör
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Våra två växtrumsteam är i full gång att tillsammans 
med årets växtrumsdesingers Karin Berglund och 
André Strömqvist göra två nya växtrumsplatser utefter 
säveåpromenaden. Några av 2016 års programpunkter 
i Växtrum kan du se här.

28 maj      - Invigning av Växtrum på Aludden kl. 11-16.
29 maj      - Familjedag i Nyebroparken.
30 maj     - Föreläsning avAndré Strömqvist på Aludden.
31 maj      - Jordskola och plantswap.
1 juni       - Lyssna på en bok, högläsningspicnic för vuxna.
8 juni      - Föreläsning av Karin Berglund på Aludden.
21 aug.      - Kvällsvandring & spaning efter fladdermöss.
11 sept.      - Föreläsning, förbered trädgården för vintern.

Dessutom erbjuder vi gratis guidade visningar av vår fyra 
växtrumsplatser under många helger under sommaren.
I år är Växtrum en stolt partner till den västsvenska 
storsatsningen Gothenburg Green World.

Läs mer på växtrumilerum.se eller på
gothenburggreenworld.com

Lerumskortet
Passa på att bli medlem i Le-
rumskortet!

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 
0733-248474
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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.


