
LERUMS CENTRUMFÖRENINGS HANDLINGSPLAN 2018
Marknadsföring, evenemang och  
information

 � Marknadsföra utbudet i Lerum genom minst  
 8 logotypannonser

 � Ge ut medlemserbjudande till medlemmar
 � Genomföra Vinterkalaset med erbjudande till  

 besökarna
 � Genomföra en påskkampanj
 � Genomföra Lerumsdagen under maj
 � Genomföra Höstfest under september
 � Genomföra ”Leva i Lerum”
 � Genomföra gemensam en VIP kväll
 � Genomföra Skyltsöndag
 � Genomföra en Julmarknad 
 � Genomföra Luciakröning
 � Genomföra Fyrverkeri 31 december

Utbud och etablering

 � Gemensamt ta fram en etableringsfolder för att sälja  
 in till etablerade

 � Ta fram en gemensam strategi för öppettider där  
 alla fastighetsägare kan ställa sig bakom

 � Ta fram en utvecklingsplan ”Vision för utveckling  
 av Lerums centrum 2025” där berörda aktörer  
 involveras

 � Bjuda in till ett gemensamt seminarium ”Vision för  
 utveckling av Lerums centrum 2025”

 � Delta i processen om vad som planeras i de  
 nybyggda husens bottenplan

 � Informera och förankra etableringsstrategin till  
 styrelsen och kommunstyrelsen

 � Bjuda in till etableringsgruppen minst 4 gånger

Rent och snyggt

 � Gå en trygghetspromenad en ggr per månad och  
 rapportera avvikelserna

 � Utreda möjligheten att anställa en centrumvärd
 � Samverka runt rent och snyggt i centrum  

Medlemsvård och Vi-anda

 � Bjuda in till 6 intressanta frukostmöten
 � Bjuda in till minst 3 utbildningar
 � Genomföra en kund- och företagsenkät
 � Öka medlemsantalet till minst 100 medlemmar
 � Samordna och teckna en ny treårig överenskom 

 melse mellan partnerna

Tryggt och säkert

 � Genomföra en utbildning inom säkerhet
 � Samverka med polisen om tryggheten.
 � Ta fram en åtgärdsplan för att öka tryggheten och  

 minska antal brott
 � Undersöka möjligheten om gemensam dagbevak- 

 ning.

Hållbar miljö

 � Genomföra en utbildning för att minska påverkan  
 på miljön genom visa på goda exempel och fakta

 � Ta fram en viljeinriktning hur vi minskar påverkan  
 på miljön

Stadsmiljö

 � Bjuda in exploatörerna minst två ggr till framtids- 
 möten

 � Driva på och medverka i utvecklingen av torghan- 
 delns skötsel och struktur

 � Samverka med Växtrum för att utveckla Lerums  
 centrum

 � Medverka till att knyta ihop Norra och Södra  
 Lerum

 � Utreda och finansiera en skylt vid E 20
 � Inviga tunneln med fotografier

Trafik och tillgänglighet

 � Marknadsföra parkeringarna i Lerum


