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kontakta

Frukostmöte - Kom och tyck till!

Tid: Tisdag den 4 oktober kl 07.45-09.30 
Plats: Sparbanken Alingsås

Nu har det snart gått ett år sedan 
handlingsplanen för 2016 togs 
fram. Hela 42 projekt beslutades 
att  vi skulle genomföras under 
2016. 

Fram till idag har vi redan genom-
fört 19 projekt inom de åtta olika 
verksamhetsområden till höger.

•	 Tryggt och säkert
•	 Medlemsvård och Vi-anda
•	 Rent och Snyggt
•	 Trafik	och	tillgänglighet
•	 Marknadsföring och evengemang
•	 Stadsmiljö
•	 Hållbar miljö
•	 Utbud och etablering.

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   
0733-24 84 74

KOM OCH GE DINA SYNPUNKTER PÅ VAD SOM SKALL STÅ 
PÅ HANDLINGSPLANEN 2017

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

Rån, snatteri, hot och överfall – Hur 
förebygger man och hur kan jag agera
Tid: Onsdag den 12 oktober kl 19.00-21.00 
Plats: Brobacken 11, ovanpå Mosett

Vad gör man för att undvika rån, snatteri, 
hot och överfall? Lär dig vad du kan göra 
för att förebygga dessa händelser och vad 
du ska titta efter/göra om du misstänker 
t.ex. snatteri. Vad gör man när rånet är ett 
faktum – hur agerar man? Vad gör man 
efter?

Vi bjuder på kaffe och macka

Anmälan till marianne@sorling.nu alt. 
0709-47 92 01

Välkommen

Mikael Grahn, föredragshållare

Företagsenkät
I dagarna har du fått digital enkät 
som jag hoppas att du har tid att 
besvara för att vi skall få mer  
fakta vad just du tycker om verk-
samheten i Lerums centrumfören-
ing. Om du inte har fått enkäten 
maila till marianne@sorling.nu så  
skickar vi den direkt till dig.

Tack för att du tar tid för att svara 
på enkäten!
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Min spalt
Hösten är så härlig, solen och klimatet som är skönt att vistas 
i. I helgen genomförde vi först höstfesten där många förening-
ar passade på att visa upp sig och sin verksamhet. 

Mitt mål är att Bagges torg skall 
vara en stor mötesplats för alla 
Lerumsbor och deras besökare. 
Tänk om vi kunde få en perma-
nent scen som ligger mot Le-
rums kommun stora vägg som 
alltid	finns	möjlighet	att	spela	
en trudelutt och visa upp sina 
kunskaper.

Mina kunskaper var ingen hö-
jdare i söndags när jag rensade 
mitt grönsaksland som varit 
misskött hela sommaren då vi 
köpt sommarboende i Skreds-
vik utanför Uddevalla. Morötter 
bestod mest av små babymorötter 
och någon enstaka lite större. Jag 
har mest matat mördarsniglarna 
med mina grönsaker så nästa år 
blir det inga planteringar i vårt 
grönsaksland. 

Det är bra att tidigt bestämma 
vad man skall göra och därför 
bjuder vi redan nu in till ett fru-
kostmöte för att få fram vad just 
du tycker att vi skall prioritera att 
genomföra under 2017. Tisdagen 
den 4 oktober är du välkommen 
till vårt frukostmöte för att kom-
ma med dina idéer.

Kalender

4 okt Frukostmöte

12 okt Rån, Snatteri,  
 hot och överfall

20 okt Trygghetsvandring

8 nov Frukostmöte

20 nov  Skyltsöndag 

24 nov Kunden i centrum 

6 dec Frukostmöte

11 dec   Luciakröning 

31	dec			NyårsfirandetMarianne Sörling 
     Centrumutvecklare i Lerum

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.

Trygghetsvandring i Lerums centrum
Den 20 oktober kl 19.00-21.00 samlas vi på Bagges torg för en 
gemensam promenad i centrum där vi antecknar alla avvikelser, 
ex. söndriga lampor, stenar som ligger fel, klotter, buskage och 
mycket annat som vi upptäcker. 

Efter trygghetsvandringen skrivs 
allt rent och vi kontaktar de som 

äger marken och husen för att de 
skall åtgärda detta. Större problem 

hamnar på nästa års handlingsplan 
för att åtgärdas under 2017.  
Ett bra sätt att upptäcka problem 
som annars lätt glöms bort.

Missa inte att anmäla dig, vi 
bjuder på kaffe och macka efter 
promenaden. Anmäl er till  
marianne@sorling.nu
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Vi är med och utvecklar Lerum
A-Garnet 
Ahlséns Foto 
Alis Frukt och grönt 
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 
Harlings Fastighetsförvaltning 
HSB 
Inred Presenter & Sånt 

Johan Myers 
Jutabo 
ICA Kvantum Lerum 
Kaffe Espresso 
Lekfyllt 
Lerums Energi 
Lerums kommun 
Lerum kommun verksamhet 
Lerums Tidning 
Life Sjöqvist Hälsoboden 
Ljungs Kök o Tvätt 
Lokalpressen i Lerum 
Länsförsäkringar Älvsborg 
Mosett
My Fashion Clothes 
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 
Taxnäs Färg 
Team Sportia 
Tempo 
Vattenpalatset 
Wallenstam 
Fastigheter Villa Säfvehöjd

Kunden i centrum!
Tid: Torsdag den 24 november kl 19.00-21.00  
Plats:  Lokal meddelas senare 
Föredragshållare: Lotta Ivarsson Lundberg, Go for Sales Sweden AB

Vi startar utbildningen med kaffe och macka och därefter hälsar vi  
Lotta Ivarsson Lundberg välkommen till kvällens utbildning.

Lotta hjälper företag inom olika branscher att utvecklas inom bemötande,  
service och försäljning. Hon vägleder, utbildar och tränar både beslutsfattare  
och medarbetare till nya säljframgångar, där kunden och dess behov står  
i centrum. Amälan till marianne@sorling.nu alt. 0701-47 92 01

Lotta Ivarsson Lundberg, 
Go for Sales Sweden AB

Höstfest en succé
Vädret var underbart i helgen när vi genomförde Höstfesten på 
Bagges torg.

Vi bjöd in alla föreningar och det 
väldigt många föreningar och 
företagen	flyttade	ut	på	torget.	Un-
derhållningen bestod av Sahara, 
Isabel o Jonathan, Ebba Tinander 
Clase, Privilegium, Lerums kam-
markör och de lockade många till 

torget. Det var en ständig kö till 
Fiskdammen och Tivolit. 

Nu har planeringen börjat inför 
skyltsöndagen den 20 november. 
Kom	gärna	med	fler	förslag	till	
skyltsöndagen.

Frukostmöte med Johan Trouvé
Vårt femte frukostmöte samlade som vanligt många företag, 
fastighetsägare och Lerums kommun tjänstemän och politiker. 

Johan berättade om de satsningar 
som görs i Göteborgsområdet och 
poängterade vikten av att bygga 
bostäder i centrala lägen. 

De viktigaste punkterna som 
Johan höll fram för att utveckla 
Lerum och för att komma ifatt 
Partille och Alingsås var följande:

•	 Utveckla dialogen med näringslivet 
och invånarna.

•	 Gemensam målsättning på byggande 
och boende för 10-50 och 100 år.

•	 Bra skolor och aktiviteter för unga.
•	 Tänk till på hur företagsklimatet kan 

hamna på 10 i topp.
•	 Framtidstro och en attraktiv  

kommun.
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ATTRAKTIVARE LERUM    

HANDLINGSPLAN 2016
Trygg och säkert

 ; Delta i att göra parkeringsgaraget tryggare.
 ; 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.
 � 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 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.
 � 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.


