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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 3

Utbildning 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?

mars 2017
Handla i Lerum och fyll ditt påskägg! 
Under påskveckan genomför vi en kampanj där vi erbjuder alla 
besökare att handla för 200 kronor i någon av medlemmarna  
i Lerums Centrumutveckling så får de ett hg godis. De kan 
samla flera kuponger och lösa in hos Tempo, Servett, Ica eller 
Hemmakväll.

Alla företag som vill delta i kam-
panjen anmäler sig genom att 
maila marianne@sorling.nu.

Kostnaden är 5 kr per hg till bu-
tikerna som löser in talongen som 
du sedan får en faktura på.

Parkering i Lerums centrum!
Tid: torsdagen 23/2 kl 8:00-9:00, frukost serveras från kl 7:30 
Plats: Björken, Kommunhus 1, Bagges Torg

Under hösten 2016 genomfördes två seminarier om parkering och ett 
hållbart, attraktivt Lerums centrum. Utifrån det har förvaltningen tagit 
fram ett förslag på handlingsplan. Detta vill vi presentera och diskutera 
med er. Välkomna!

Lisa Sakshaug, Anna Jägemalm och Alvaro Florez, Lerums kommun

Anmälan:  Anmäl dig till Maria.Magnusson3@lerum.se
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Min spalt
Nu börjar våren närma sig med små steg framåt. Jag 
längtar efter att vakna och sätta mig på trappan i solen 
med en kopp kaffe. Vi har fullt upp på Centrumförenin-
gens kontor; Annika, min praktikant, och jag, med bland 
annat hemsidan, medlemsförmåner, påskkampanjen och 
Lerumsdagen. 

Kalender
Frukostmöte mån 27 feb
Påskkampanj 12–17 april 
Utbildning inom säkerhet 
tis 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.

I förra veckan träffade jag polisen, 
Lerums kommun, Floda Bid och  
Gråbo där vi diskuterade säker-
heten i Lerums kommun.  
   I Lerum har det duggat tät mel-
lan inbrotten i december och jan-
uari månad. Detta är polisen väl 
informerade om. Missa inte att ta 
kontakt med mig om du ser något 
konstigt. Om du inte når mig så 
ring telefonnummer 114 14 vilket 
enligt polisen nu kortat svarstiden 
oerhört. 

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

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
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Sparbanken Alingsås 
och Lerums centrum-
förening

Frukostmöten för 2017
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?

Resecentrum, Parkeringshus 
och Arena 

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.

Hemsida 
Nu tar vi fram en ny hemsida för Lerums Centrumförening där 
alla medlemmar får en egen sida med en länk till er hemsida. 
Du kan synas med logotyp, bild och information samt kontak-
tuppgifter på hemsidan.

Vi kommer att producera din sida 
och du kan när som helst uppdat-
era sidan genom att maila nya 
uppgifter till Lerums centrum-
förening.

Anmäl ditt företag till hemsidan 
genom att maila följande till  
marianne@sorling.nu
•	 Säljande text
•	 Kontaktuppgifter 
•	 Öppettider hos ditt företag
•	 Länk till er hemsida
•	 Bild
•	 Logotyp

Condeco (Ullevi)
Hos oss kan du köpa med dig ditt favoritkaffe på väg till job-
bet, äta frukost till schyssta priser, träffa en affärsbekant för 
ett långmöte, plugga inför tentan, ta en lunch, en fika eller gå 
på dejt. Vi har öppet från tidig morgon till sen kväll. Varm mat 
serverar vi från klockan 11 till stängning, fika kan du göra hela 
dagen.

FÖRSTASIDAN

PÅ GÅNG LERUMSKORTET LERUM CENTRUM MEDLEMMAR PRESENTKORT

Nyheter

Evenemang

Inbjudningar

Facebook

Instagram

Lista butiker

Bli medlem

Kontakt

Om oss

Öppettider

Hitta hit

Service

Projektgrupper

Nyhetsbrev

Kontakt

Café & Restaurang

Skönhet &Hälsa

Skor & Accessoarer

Kläder

Heminredning

Bank & Post

Mäklare & Förs.bolag

Tjänsteföretag

Kontakt

Lista butiker

Inköpsställen

Kontakt

Lerums Centrumförening 

JANUARI 2017

Nyheter i Lerum
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NYHETSBREV 
 

Prenumerera på vårt nyhetbrev  
och få tips och information direkt  

i din inkorg – registrera dig här

LERUMS NYA P-HUS 
 

 Just nu pågår arbetet på Lerums 
nya P-hus. Arbetet beräknas vara 

färdigt i juni 2017. Läs mer

PRESENTKORT 
 

 Den perfekta presenten – för alla 
tillfällen. Ladda med valfritt belopp. 

Läs mer

Följ oss på Instagram: 
 

@lerumscentrumforening

KONTAKTNYHETSBREV
Håll dig uppdaterad om vad som händer i Lerum! 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lerums Centrumförening 
Box 92, 443 22 LERUM 
 
0302-175 06 | Fax: 0302-167 08Din e-post

SKICKA

Välkommen till  

LERUMS CENTRUM

Lerumskortet Eventlista

LERUMS 
CENTRUMFÖRENING

Öppettider Service

SÖK

På fredagar har vi after work, då vi 
bjuder på en pizzaslice till alla som 
beställer ett glas vin eller öl. För 
den som önskar en pizza er- 
bjuder vi stenugnsbakad surdegs- 
pizza! Vi har även brödbutik där vi 
bakar stenugnsbakat surdegsbröd 
och andra godsaker hela dagen.

Är du sugen på ett glas vin har vi 
det också. Till alla våra lunchrätter 
ingår vår härliga hälsobuffé med 
matiga sallader.

Exempelhemsida



4

Nyhetsbrev Mar 2017

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.
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

April

4/4 Morotens dag

8/4 Surdegsdagen

10/4 Bulle med bullens dag

12/4 Linssoppans dag/ 
 Lakritsdagen

13/4 Skärtorsdag

14/4 Långfredag

15/4 Påskafton

16/4 Annandag påsk

20/4 Polkagrisens dag

Nya medlemmar
Vi hälsar nya medlemmar  
välkomna till Lerums  
centrumförening.

Lyssna Lokalt - Radio pE20

Karlberg & Lauenstein  
Medieproduktion AB driver 
Radio pE20 91,4- Hela Lerums 
Kanal.  

Radio pE20 är en vän i vardagen 
och med ambitionen att underhål-
la våra lyssna, skapa engagemang 
och bidra till en positiv utveckling 
på vår ort. Kanalen har fyllt ett 
efterlängtat behov av lokal radio 
och vi har en stark förankring  
i Lerums Kommun.

Vi levererar det senaste från 
närområdet med intervjuer, un-
derhållning, samhällsinformation, 
livesändningar och tävlingar.

Morgonshowen kl 06-10, Lunch-
timmarna kl 11-13 och Eftermid-
dagsshowen kl 14-18 alla vardagar.

Vi spelar en fräsch och oväntad 
musikmix från då och nu.

Nyheter från Aftonbladet måndag-
söndag.

Trafikrapporter från Trafikradion.
se under morgontimmarna.

A-Garnet
En varmt välkomnade butik som bjuder på kreativ skaparlust; 
mittemot Vattenpalatset.  

A-Granet flyttade in på Kantor 
Edgrens väg 14 för tre år sedan. 
Det är en varmt välkomnade 
känsla som möter en i den mysi-
ga butiken på tre små rum, säger 
Annika Ehrman.

Vid kassan står ett äldre bord med 
nybryggt kaffe som bjuder in alla 
besökare till skaparlust. Vid bordet 
sitter en av Annette Nordanståhls 
kunder och stickar. Marie Lundin 
berättar att hon är en av många 
kunder som regelbundet kommer 
till butiken för att sitta ner och 
sticka och virka. Marie säger att 
butiken ger en öppen och vänlig 
känsla där alla är välkomna, som 
ett stickcafé.

Annette Nordanståhl, som äger 
butiken, berättar att hon alltid 
älskat att hantverka och visar upp 
flera av hennes olika vackra och 
kreativa hantverksprojekt. 

Annette ser att det finns många 
trender inom garn och hantverk. 
I december var det Selma-mös-
san (SVT:s Julkalender) nu är 
det zikzak-mönster på sjalar och 
rundstickningar som är populära.

  
A-Garnet har även en mindre 
webbutik (www.a-garnet.se) och 
håller även i kurser på eftermid-
dagarna till olika inriktningar 
inom textilhantverk.

Text och foto: Annica Ehrman

Annette Nordanståhl och Marie Lundin
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Lerumsdagen
Lördag den 20 maj genomför 
vi Lerumsdagen mellan kl. 
10.00-16.00. Vårt mål är att 
återupprepa fjolårets succé 
med barnfamiljen i focus. 
Planera alla redan nu för att 
flytta ut med din verksamhet.

Har du tips på underhållning  
eller utställare skicka ett mail till  
marianne@sorling.nu.

Villaägarmässa
Villaägarmässan - Bo och Energi är Västsveriges största. Den 
öppnar lördag 25/3 i Hjällsnäshallen i Gråbo mellan kl. 10-17.

Om du har frågor om mässan t.ex. när du vill ställa ut och vara med på 
mässan, storleken på din monter inomhus, priser, mm. eller behöver du 
stå utomhus, hålla föredrag om? Ta kontakt med:

Anders Jasphe

0738-553121,  
viceordf@villaagarnasavean.se

Medlemsförmåner
Handla lokalt - Öka din försäljning 

Nu tar vi fram ett medlemskort till alla medlemmar i Lerums centrum-
förening och dess personal. Du har nu möjlighet att ge ett erbjudande 
till Lerums centrumförenings medlemmar som alla kan använda när de 
handlar ”Lokalt i ditt företag”. 

Vi kommer också att ta fram ett litet häfte med alla erbjudande till alla 
medlemmar där ditt företag syns med logotyp och ett erbjudande som 
gäller under hela 2017. 

Lerums Finloppis - 
Hållbart mode  
Slow fashion och exklusivare 
second hand startade 2015 och 
har haft fem arrangemang  
i Lerum.

Ett pop-up-evenemang som främ-
jar hållbart tänkande, mode och 
lite glitter och glamour i tillvaron.

Under Lerumsdagen kommer  
Lerums Finloppis 2.0 - lite  
lyxigare, centralare och exklus-
ivare att finnas i Tingshuset med 
öppettiderna 12-15.

Vi kommer att ha en modevisning 
kl 11.00 på scenen på Bagges torg.

För mer info hör av dig till initia-
tivtagare Cecilia Lindblom Hilton 
på lerumsfinloppis@gmail.com

MEDLEMSKORT 2017
Detta kort berättigar dig till  
att utnyttja erbjudanden från
Lerums Centrumförening

10 % rabatt  
på ordinarie pris på hela sortiment

031-11 11 11 Adressgatan 1  
www.hemsida.se 444 44 Lerum

Gratis juridisk rådgivning.  
Rabatt vid beställning av begravning.

031-11 11 11 Adressgatan 1  
www.hemsida.se 444 44 Lerum

Solkattens skomakeri  
& Nyckelservice
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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.


