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Hemsida
Handla lokalt - Öka din försäljning 

Nu har vi tagit fram en ny hem-
sida för Lerums centrumförening 
där alla medlemmar i Lerums cen-
trumförening har fått en egen sida 
med en länk till er egna hemsida. 
Du har nu möjlighet att synas med 
logotyp, fotografi och information 
samt kontaktuppgifter på hemsi-
dan.

Du kan när som helst uppdatera 
sidan genom att maila nya upp- 
gifter till Lerums centrumfören-
ing.
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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

Höstfest lördag den 30 september
Lördag den 30 september genomför vi höstfesten 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. 

Årets Dragare är ännu inte klar 
men för de mindre barnen är 
Mumintrollen bokade. Linda 
Skoglunds band är husband och 
Bjarne Lundqvist är konferencier.

Vi bjuder också på hoppborgar 
för småbarnen, för de lite större 
barnen och ungdomarna så kan de 

lösa entré för 100 kr som ger dem 
inträde till ett stort lekområde 
med hinderbanor, hoppborgar, 
tivoli och annat spännande. 

Marknad på Bagges torg, har du 
inte anmält dig så gör det till  
marianne@sorling.nu direkt.

FRUKOSTMÖTE, 
Fredag den 29 september kl. 
08.00-09.30 på Sparbanken 
Alingsås i Lerum (Ingång från 
baksidan).

SLUTA CHEFA. BÖRJA LEDA. 

Hur laget blir 
större än jaget, 
är guiden för dig 
som chef, ny eller 
gammal, som gör 
dig tydligare, mer 
effektiv och trygg 
i din roll. 

En annorlunda 
och lättillgängligt föredrag som 
också riktar sig till dig som ledare; 
chef, projektledare, utbildare eller 
förändringsledare. 

Men även till dig som vill lära dig 
mer om ledarskap och om hur du 
själv fungerar. 

Vill du ha verktygen och tipsen för 
att förstå dina och andras motiva-
tionsmönster, lära dig goda ledar-
vanor, få en kraftfull modell för 
förändring och fler medarbetare 
som känner engagemang för job-
bet och tar sitt ansvar?
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Min spalt
Nu är jag tillbaka från semestern och kommer som vanligt 
att finnas på plats de flesta dagarna. Tyvärr börjar sommaren 
närma sig sitt slut. Den mesta tiden har jag varit på vårt som-
marhus i Skredsvik och börjat dagen med utomhusdusch och 
varit ute hela dagarna. 

Kalender
Frukostmöte 29 sep -  
Kent Åkerman
Höstfest Lör 30 sep
Näringslivsmingel 5 okt
Frukostmöte 25 okt
Skyltsöndag 26 nov
Frukostmöte 27 nov -  
Björn Malmström
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.

Vi har också seglat vår Collabella 
HR 352 vid flera tillfällen. Barn-
barnen har gillat att styra och 
hoppa iland för att köpa glass.

Här i Lerum har det tyvärr hänt en 
hel del, allt från anlagd brand och 
bombhot.

Därför är det viktigt att fortsätta 
med vårt säkerhetsarbete.

Vi har ett bra och trevligt höstpro-
gram så läs nyhetsbrevet och sprid 
det gärna till personalen.

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 Berith Friberg på 
tel 0733-24 84 74

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 27 september
Onsdag den 8 november
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Kalender med olika 
temadagar
I nyhetsbrevet kommer vi att 
tipsa om vad olika dagar har 
för betydelse. Vem missar inte 
Semmeldagen och Alla hjär-
tans dag? Det finns många fler 
dagar som går att skapa spän-
nande kampanjer av.

Lokal i centrala 
Lerum
Affärslokal med attraktivt och 
centralt läge på Bagges Torg  
i centrala Lerum. 

En bra lokal med stora skyltfön-
ster för bra exponering mot torget 
och som renoverades under 2010. 

Lokalen är i två plan med butik-
syta och entré i gatuplan samt 
lager och toalett i källarplan. Låg 
månadsavgift till föreningen!

Frukostmöten
Fre 29/9 kl. 08.00-09.30 Kent Åkerman  “Sluta chefa börja leda” 

Ons 25/10 kl. 08.00-09.30 Ej klart

Mån 27/11 kl. 08.00-09.30  Björn Malmström “Att leva eller att dö!”
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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.


