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Nyårsfirande vid Aspenäs Badplats.
Den 31 december med start kl 16.30 firar vi in nyår med ett 
avslutande fyrverkeri. Rotaryåret 2018–2019 är året då Lerum 
Aspen RK står som värdklubb för distrikt 2360 med Christer 
Liljenberg som Distriktsg uvernör. Det är året då vi försöker 
visa att Rotary är en del av samhället och då passar det väldigt 
bra att även Christer håller invigningstalet.

Vi tackar alla våra sponsorer som gör det möjligt att samlas runt 
fyrverkeri och trevligt tal. Lerums kommun, Takåsens fastigheter, 
Ljungs fastigheter, Skandia, Ernst Rosen, Christer Harling, Ica Kvan-
tum, Jutabo, Lerums Energi och förstås så bidrar Lerums centrumfören-
ing.

Ta på dig varma kläder och ta med dina vänner och bekanta och fira 
nyår tillsammans.

Björn drog många till frukostmötet!

Utvecklas eller dö. Björn var verkligen inte på väg att dö utan 
med sin stora kunskap och erfarenhet från försäljning inspire-
rade han alla besökare på frukostmötet. 

Han berättade om mervärdet som vi kan ge våra kunder men att samti-
digt att skapa nytta inte blir någon nyttande om inte kunden använder 
nyttan. Genom god service och mervärde så blir inte näthandeln lika 
intressant.

Vi planerar redan nu en repetition under våren för alla anställda inom 
alla branscher.

Nästa års frukost-
möten
Planeras för fullt. Vi fortsätter  
som vanligt med frukostmöten  
på morgon kl. 08.00-09.30.  
Sparbanken Alingsås är generösa 
och bjuder på lokal och frukost.

Mer information i januaris nyhets-
brev.

Resultat från 
medlemsenkäten
Under november månad har 20 
medlemmar svarat på enkäten 
som ligger bl.a. till grund för 
handlingsplanen 2018. Även i 
marknadsgruppen och etabler-
ingsgruppen samt i styrelsen har 
handlingsplanen blivit avhandlad.

Tack för att du hjälpt till med dina 
hjärtefrågor.

Resultat från enkätundersöknin-
gen kan du hitta på vår hemsida.
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Min spalt

Marianne Sörling 
Centrumutvecklare

Etableringsgruppen
Syftet med etableringsgruppen 
är att i samarbete utveckla 
centrala Lerum och arbeta för 
att fler etablerar sig på rätt 
plats för att öka attraktiviteten 
i området.

Tisdag den 23 januari bjuder vi 
in till första etableringsgruppens 
möte. Under mötet arbetar vi 
etableringsstrategin och förbered-
er den inför styrelsens beslut för 
därefter fortsätta upp till Kom-
munstyrelsens behandling.

Välkommen om du äger eller för-
valtar fastigheter i centrala Lerum.

Vi bokar också in resten av årets 
etableringsmöten.

Julmarknaden blev lyckat
Julmarknaden blev lyckad och vädret var med oss delvis; under 
söndagen sken solen och många besökare kom och tog del av 
alla erbjudanden som butikerna och utställarna bjöd på. 8791 
personer besökte oss under lördag och söndag.

Vi fick ihop ett femtiotal utställare 
som sålde allt från tomtar till korv. 
Scouterna deltog med eld och 
försäljning av halmbalar.

Redan nu sprider vi att utställarna 
kan boka platsen inför 2018 års 
evenemang.

Besökssiffror 

2–3 dec 2017 – 8791 besökare 
3–4 dec 2016 – 7913 besökare

Ökning med 878, ca +11,1%

Nu har vi satt upp alla jul- 
stjärnor och ljusstakar hemma 
och även i vår lokal på Bro-
backen står nu två röda  
adventsljusstakar.

Mina barnbarn får snart bara  
mjuka paket, genom mycket tid  
i min ateljé har det blivit tröjor av 
filtar med populära barnfigurer 
på. Det är kul när man kan använ-
da en sak till något annat.

Nu har jag påbörjat planeringen 
inför nästa år. Budget och hand- 
lingsplan behandlas i styrelsen den 
14 december och sedan i Kom-
munstyrelsen i januari.

Vi har som prioriterat arbete att 
värva fler medlemmar så att vi 
kan uppnå 1.2 miljoner även när 
Sparbanken Alingsås minskar sitt 
bidrag enligt planen. De har de 
senaste åren bidragit med 200 000, 
100 000 samt sista året med 50 000 
kronor.

Även Göteborgs Köpmannaför-
bund bidrar med 50 000 kronor 
per år till vår verksamhet.

Intäkterna är fördelade på tre 
parter som betalar 400 000 per 
part och år till vår verksamhet.

Hjälp mig gärna att värva fler till 
Lerums centrumförening så bjud-
er vi på en bukett blommor, värde 
200 kronor.

Etableringsstrategin
Under hela 2017 har etabler-
ingsgruppen arbetat fram en 
etableringsstrategi för att alla 
har en gemensam strategi för 
hur Lerums skall utvecklas. 

Detta har skett genom ett stort 
förtroende och hårt arbete.  
Etableringsstrategin behandlas  
i Lerums centrumförenings 
styrelse för därefter genomföra 
en workshop tillsammans med 
tjänstemän och politiker i Lerums 
kommun. Därefter behandlas 
strategin i kommunstyrelsen  
under våren.
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Kalender
Jul i Lerum 16-17 dec
Nyårsfirande 31 dec
2018
Frukostmöte
Vinterkalaset
Påskkampanj
Lerumsdagen 26 maj
Höstfest lördag den 29 
september
Bomässa ”Leva i Lerum” 
lördag den 29 september
VIP-kväll i alla företag
Skyltsöndag söndag  
den 25 november
Julmarknaden  
1–2 december
Luciakröning söndag  
den 9 december
Jul i Lerum lördag  
den 15 december
Nyårsfirande 31 december 
kl. 16.30

 

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.

Hemsida
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 hemsidan.

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

Bankomat försvinner!
Företaget Bankomat äger och driver den uttagsautomat som 
finns i väggen utanför entrén till våra lokaler i Sparbanken 
Alingsås i Lerum. 

De gör årliga utvärderingar av sina 
automater och kortfattat så in-
nebär detta att varje automat skall 
nå upp till ett i förväg bestämt 
antal transaktioner för att räknas 
som lönsam. Alla automater 
som ej når upp till det antalet 
utvärderas årligen och om inte 
synnerliga skäl föreligger skall 
automaten avvecklas.

Nu har de bestämt att avveckla 
automaten i Lerum och den förs-
vinner enligt uppgift i början av 
februari 2018.

I Lerum finns ett kontantcenter i 
Bankomats regi beläget i köpcen-
trum Solkatten dit kunderna kan 

gå om man vill ha tillgång till en 
uttagsautomat.

Sparbanken Alingsås kommer att 
kommunicera denna förändring 
till marknaden i allmänhet och 
våra kunder i synnerhet på olika 
sätt. Vi kommer bl.a att kommu-
nicera via vår hemsida, Facebook, 
skärmen på den aktuella auto-
maten, utskick till de mest flitiga 
användarna, diskskyltar på kon-
toret m m.

Frågor på ovanstående till  
Anders Samuelsson VD 
tel 0322-78612 
anders.samuelsson@sparbanken-
alingsas.se
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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

Handla lokalt
Medlemserbjudande för alla 
företag och dess anställda i 
Lerums centrumförening.

Nu är det snart dags att medde-
la Marianne vad du vill erbjuda 
medlemmarna och deras personal 
under 2018.

Är du företagare i Lerum stadskär-
na som vill sprida dina erbjudande 
till andra företag och dess anställ-
da så får du nu chansen att öka din 
försäljning och medverka till att 
Handla lokalt i Lerum.

Uppvisade av medlemskort krävs 
för att ta del av erbjudandet. 
Nytt medlemskort får du så snart 
medlemsfakturan är betald.

Nya Medlemmar
Under november fick vi hela 4 nya medlemmar, så nu är vi to-
talt 74 medlemmar och har ökat med 40 sedan 2016. 

Hjälp mig gärna att värva fler till 
Lerums centrumförening så bjud-
er vi på en bukett blommor, värde 
200 kronor.

Nordic Wellnes - Takåsen

Nordic Wellnes hjälper din per-
sonal att komma i rörelse – för en 
bättre hälsa.  Att träna är viktigt 
för alla! Träning förbättrar inte 
bara din fysik utan också ditt 
psyke i stora mått. I nutidens mer 
stillasittande miljö är en aktiv 
fritid ett måste för att må bra och 
prestera bättre. 

Nordic Wellnes hittar skräddar- 
sydda lösningar som passar ditt 
företag. 

Arbetsförmedlingen – Sta-
tionsvägen i Lerum

Arbetsförmedlingen arbetar för att 
ge företagen i Lerum Inspiration 
och kunskap för din rekrytering. 
Att hålla sig uppdaterad och tänka 
i nya banor är viktigt för att attra-
hera rätt personer. Hos Arbets-
förmedlingen kan du inspireras 
av vår personal, som hjälper dig 
att hitta rätt personal genom olika 
sätt.

Restaurang Torarica

Torarica är en trevlig lunchrestau-
rang. Välfyllt salladsbord och 
minst tre olika varmrätter att välja 
på. Dryck och kaffe ingår i lunch-
priset. Nedsatt pris för pensionärer 
efter kl 13.30 är populärt!!

På lördagar & fredagskvällar kan 
man boka Torarica för privata 
fester eller förenings & företags 
tillställningar. 

Quality Packaging Europe AB

Vi på Quality Packaging Europe 
har ett personligt engagemang och 
håller en hög flexibilitet.

Vårt mål är att vara snabba med 
återkoppling och lyhörda för 
kundens behov samtidigt som vi 
hjälper kunden att få rätt material 
för rätt produkt.

Vi på Qpack har ett gediget kun-
nande och lång erfarenhet inom 
tryck och vi kan hjälpa kunden att 
välja tryck beroende på vad som 
skall tryckas oavsett om det är 
offset, flexo eller rotogravyr.

Urmakeriet i Lerum – Lilla 
Torget

Vi på Lerums urmakeriet är pro-
fessionella yrkesurmakare med 
över trettio års erfarenhet. Vare 
sig det gäller armbandsur eller lite 
äldre väggur så hjälper vi dig med 
den service Du behöver. 

Vi på Lerums urmakeriet har ett 
stort utbud utav armbandsur, 
väckarklockor m.m. Allt ifrån det 
senaste modet till klassiska ur. Alla 
klockor som vi reparerar lämnar 
vi alltid ett års garanti på. 

Vi är även Omega service auk-
toriserade, vilket innebär att vi 
utför även service på alla Omega 
klockor. 

Flera företag är på gång in som 
medlemmar så håll utkik i nyhets-
brevet vilka fler som är medlem-
mar i Lerums centrumförening.

Nästa års handlings- 
plan snart klar.
Under början av december arbetar 
jag intensivt med att göra klart 
handlingsplanen för 2018. Så har 
du några hjärtefrågor så ta kontakt 
med mig. 14 december tar Lerums 
centrumföring beslut och därefter 
tas den upp i Kommunstyrelsen. 
Sedan är det bara att börja arbeta 
för fullt efter att den är beslutat. Så 
ta kontakt via e-post eller telefon.
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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.


