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kontakta

Frukostmöte

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

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

Idag har vi redan genomfört 19 
olika 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

Höstfest
För första gången på länge genomför vi höstfest i Lerums  
centrum. Denna gång har vi också bjudit in alla föreningar som 
får möjlighet att visa upp sig för att få fler medlemmar. 

Redan nu har jag bokat in Lerums 
kammarkör och Lerums Ung-
domsskytteförening som kommer 
att vara med och visa upp sig, är 
du själv med i en förening boka 
du också. Den största artisten som 
är bokad denna gång är  
SARAHA, förhoppningsvis hittar 
även denna gång alla barn till 
Bagges torg.

Anmäl redan nu om du vill boka 
bord till höstfesten. Först till 
kvarn får först...

marianne@sorling.nu

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

Anmälan till marianne@sorling.nu alt 0701-47 92 01
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Vi bjuder in till mingel med 
tyngre argument & lättare mat - 
en bra start på hösten helt enkelt!  
   
Som start på en kväll som andas både inspirerande 
samtidsanalys och inblick i morgondagen kan du  
träffa Näringslivsrådet* för att bolla frågor i ett  
trevligt format! 

Kl. 19 samma kväll är det sen dags för Alexander Bard 
på Dergårdsteatern, och det är ju förstås ett hett tips att 
fortsätta kvällen på det sättet. 

Minglet är kostnadsfritt, men anmäl dig på 
naringsliv@lerum.se senast den 22/9.  
Biljett till Alexander Bard kl. 19 köper du  
separat på ticketmaster.se. (Begränsat antal!)  

Varmt välkommen hälsar Näringslivsrådet. 

NÄRINGSLIVSMINGEL 
mat, musik & människor

kl. 17-19 
Dergårdsgalleriet

För dig som är företagare, välkommen på:

* 
FFLK 

Företagarna 
Floda Företagarförening 

Gråbo Företagarförening 
LRF 

Team Tollered 
Qreativa 

Lerums Centrumutveckling 
Fastigheesägarna 
Kommunalråden  

samt berörda tjänstemän.  
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Min spalt
Nu närmar sig hösten med stormsteg och snart är det dags att 
skörda grönsakerna och ta upp båtarna. Vilket alltid är tråki-
gt. Det jag gillar är att krypa upp i soffan och tända levande 
ljus, med en god bok, eller en bra deckare. Det är också skönt 
att tillvaron blir ordning på, att påbörja alla projekt som vi i 
Lerum håller på med. 

Det som jag ser extra mycket 
fram mot är vår höstfest lördag 
den 24 september i Lerums cen-
trum, en upprepning av Lerums-
dagen i våras. Denna gång har 
vi också bjudit in alla föreningar 
som får möjlighet att visa upp sig 
och	få	fler	medlemmar.	Redan	nu	
har jag bokat in Lerums kam-
markör och Lerums Ungdoms-
skytteförening som kommer att 
vara med och visa upp sig, är du 
själv med i en förening boka du 
också.

Höstens utbildningar är nu också 
klara. Passa på att ta med din  
personal till utbildningarna,  
exempelvis Kunden i centrum.  

Kalender

6 sep Frukostmöte

24 sep Höstfest

4 okt Frukostmöte

8 nov Frukostmöte

6 dec Frukostmöte

20 nov  Skyltsöndag 

11 dec   Luciakröning 

31	dec			Nyårsfirandet
Marianne Sörling 

     Centrumutvecklare i Lerum

INBJUDAN  
Du som är kvinna & företagare!  

Vi vill höra om dina utmaningar & 
möjligheter med att driva business i 
Lerums kommun - stor som liten.  

8 september kl. 07.30-09.00. 
Eken, Kommunhuset (vån 4).  

Välkommen hälsar  
Eva Andersson & Lill Jansson. 

Kommunalråden gm. Näringslivsenheten. 

Kostnadsfritt, men anmälan krävs! 
Senast den 5 september till naringsliv@lerum.se 

Frukost med            

 Eva & Lill. 
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Träffa oss också på: 

SMS-tjänsten ingår  
i medlemsavgiften
Lerums centrumutveckling arbetar målmed-
vetet med att öka säkerheten i centrum. Både 
genom utbildningar och andra åtgärder 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 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 
Prôvidore 
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
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
Taxnäs Färg
Team Sportia
Tempo
Vattenpalatset
Wallenstam Fastigheter
Villa Säfvehöjd 

P-huset
Kommunens entreprenör Serneke gjuter just nu betongväggar-
na de nedre våningarna i p-huset. Ett körfält på Stationsvägen 
är avspärrat för att kunna åstadkomma en säker arbetsmiljö.

V39 är det planerat att pre-
fab-montaget (prefabricerade 
betongelement) ska starta. Detta 
arbete beräknas pågå till jul. Detta 
innebär många tunga transporter.

Det har kommit till min känne-
dom att det uttryckts oro för 
trafiksituationen	vid	julhandeln.	
Detta har diskuterats tillsam-
mans	med	trafikingenjör	och	

entreprenör. Vi håller ett öga på 
trafiksituationen	och	kommer,	om	
arbetsmiljön tillåter, att anpassa 
det avspärrade körfältet.

P-huset är planerat att vara klart  
i början av sommaren 2017.

GÅNGbRON

Trafikverkets	entreprenör	 
Skanska som bygger gångförbind-
elsen mellan p-hus och perrong  

etablerade sig efter semestern. 
Dom arbetar just nu med diverse 
gjutningar. Kring vecka 44 är det 
enligt prognosen tänkt att gång-
bron kommer att lyftas på plats.

Utbildningar hösten 2016
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
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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.


