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App ger näringsidkare trogna kunder
I appen SMART får du mer poäng ju mer hållbart du reser. 
Poängen du får genom att gå, cykla eller resa hållbart belönas 
med priser och rabatter i Lerum. 

Rapport från Årsmöte och frukostmöte om Resecentrum, 
Parkeringshus och Arenan blev lyckat
Under måndagen den 8 Maj besökt 34 personer vårt frukost-
möte hos Sparbanken Alingsås som startade med ett årsmöte.

Nulägesrapport för pågående 
detaljplanering i Dergårdsparken, 
Säveå Park och Idrottshallen 
presenterades av Alvaro Florez, 
Projektledare Sektor samhälls- 
byggnad.

Styrelsen fick förnyat förtroende 
och en liten förändring i styrelsen 
genomfördes. Vi tackar Anders 
Strand för hans år i styrelsen och 

önskar han lycka till för arbetet 
med Backaplans utveckling.

Styrelsen för 2017

Näringsidkarna 
Pierre Gustafson (ordf),  
Thomas Hallgren (kassör),  
Nina Martis, Jonas Ahlsén (suppl), 
Patrik Ljunggren (suppleant)

Lerums kommun 
Annika Sjöberg, Åsa Qvist-Ek, 
Dennis Jeryd, Alexander Abenius 
(suppleant)

Fastighetsägarna 
Marie Mikkelsson, Leif Ljung, 
Michael Anders Strand, Michael 
Schrempf

Adjungerad 
Susann Haggren, Marianne Sörling

Valberedning 
Camilla Jacobsson, Berith Friberg

I april lanseras lokala res- och 
transporttjänster i Lerum i gra-
tisappen SMART inom projektet 
Hållbara och attraktiva stations-
samhällen. 

Det är en möjlighet för näringsid-
kare i Lerum att erbjuda rabatter 
och belöningar och få fler trogna 
kunder. 

Samtidigt innebär det en ny  
möjlighet att marknadsföra rikta-
de erbjudanden till specifika mål-
grupper baserat på hur de reser. 
Dessutom bidrar du till att göra 
Lerum mer hållbart genom att 
minska utsläppen från transporter. 
SMART, eller hur!  

Här kan du läsa mer om Smart- 
appen och om projektet Hållbara 
och attraktiva stationssamhällen 

www.hallbarastationssamhallen.se
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Min spalt
Jag blir så trött på alla ungdomar som fördärvar Lerums  
centrala delars blomsterutsmyckning. Inte nog med detta men 
My Fashion har under veckan drabbas av två inbrottsförsök. 
Vi jobbar ju alla för att centrum skall bli attraktivt. Det borde 
även ungdomarna tycka är bra. Hjälp oss att hålla ögon och 
öron öppna för att minska skadegörelsen i Lerum.

Kalender
Höstfest Lör 30 sep
Näringslivsmingel 5 okt
Skyltsöndag 26 nov
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.

I fredags öppnade det nya P-huset 
helt oväntat. Det blir helt gratis att 
stå parkerad på någon av de 400 
parkeringsplatserna.

Under våren har jag arbetat myck-
et med Lerums utveckling och nu 
får jag hushålla med mina timmar 
så att det räcker hela året ut.

Under sommaren kommer jag att 
arbeta mindre med Lerum och 
satsar på ledighet med mycket sol 
och bad.

Jag skall ägna mig åt mina barn 
och barnbarn samt mina extra 

barn som bor hos mig. Så håll 
utkik på havet i Bohuslän om du 
ser mig i min segelbåt Collabel-
la. Alla mina båtar heter förrest-
en något från Evert Taube visor. 
Fragancia heter t.ex. vår lilla eka.

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 16 augusti
Onsdag den 27 september
Onsdag den 8 november

Sparbanken Alingsås 
och Lerums centrum-
förening
Frukostmöten för 2017
Planering pågår för fullt och  
i augusti nyhetsbrev får du  
inbjudan till alla frukostmöten 
under hösten 2017.
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Nya medlemmar
Vi har ett mål att bli 100 med-
lemmar innan året är slut. Nu 
är vi äntligen 70 medlemmar. 
Vi hälsar nya medlemmar  
välkomna till Lerums  
centrumförening.

Blomster Shoppen

Ali på torget har både verksamhet 
på torget och i butiken. Ali erbju-
der blommor, grönsaker och frukt. 
Det är en fröjd för ögat att se allt 
gott som finns på torget.  
Välkommen som medlem  
i centrumföreningen.

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.
Juni
1/6 Mjölkens dag

3/6 Pingstafton

4/6 Pingstdagen 

6/6 Sveriges nationaldag; 
  Färskpotatisens dag & Sillens dag

18/6 Internationella Picknickdagen

21/6 Sommarsolståndet 

23/6 Midsommarafton

24/6 Midsommardagen 

30/6 Pilsnerkorvens dag 

Juli    
11/7 Internationella råkostdagen

13/7 Paltdagen

19/7 Ölets dag

23/7 Varmkorvens dag

29/7 Lasagnens dag

Lerumsdagen en succé
Under Lerumsdagen blev vädret precis som vi beställt från 
vädergudarna. Redan vid sextiden visade termometern på 15 
grader. 

Vi testade en ny variant av barnunderhållning och bjöd in de större 
barnen på hoppborgar och hinderbanor som började vid SEB och 
slutade vi Sparbanken Alingsås, 110 meter lekredskap. Barnen beta-
lade 100 kr för en hel dags lek, med armband så kunde barnen gå och 
komma som de ville. Linda Skogholms band var husband och Bjarne 
Lundqvist från Streaplers var konferencier. Melodifestivalens stjärna 
Wictoria underhöll tillsammans med Smurfarna.

Torget var proppfullt med utställare från butikerna och andra utstäl-
lare från Lerums omgivning.

Ljungs bjöd på uppvisning av gamla bilar och motorcyklar och park-
eringen var full hela dagen lång.

Besökssiffror Lerumsdagen

2016 2017

19 maj 20 maj

3 365 pers 6 910 pers

21 maj 28 maj

3 345 pers 6 845 pers
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Parkera enkelt i P-hus Solkatten
Parkera bekvämt i P-hus Solkatten under köpcentrat med di-
rekt ingång till butikerna (infart från Stationsvägen).  

Vi bjuder på en timmas gratis 
parkering i P-hus Solkatten. Det 
är bara att parkera och gå direkt 
till shoppingen. Du behöver inte 
ta biljett eller betala – allt sker per 
automatik. Mer info nedan.

Fri parkering 1 timma

Vill du stanna längre går det 
självklart bra! Med vårt nya Park 
& Go system slipper du stressa 
och kan stanna hur länge du vill. 
En kamera läser av registreringss-
kylten vid in- och utfart och ad-
ministrerar parkeringstiden. När 
du lämnar parkeringen betalar du 
endast för den tid du stått utöver 
din gratis timma.

Stannar du längre än din gratis 
timma per dygn?

• Betalautomat. Betala direkt i 
våra betalautomater 

• Betala efteråt. Du kan alltid 
betala inom 72 timmar på betala.
apcoa.se 
• Faktura. Om du inte genomför 
någon av de två alternativen ovan 
får du en faktura hemskickad. 
Fakturaavgift 50 kr.

Nyhet! Anslut dig till funktionen 
Pay As You Go för automatiska 
betalningar för Park & Go. Reg-
istrera ditt registreringskort och 
betalkort på boka.apcoa.se så 
dras parkeringsavgiften automa-
tiskt från ditt betalkort och kvitto 
mailas ut inom 24 timmar.

Parkering – frågor & svar

Vanliga frågor och svar gällande 
parkering i Solkattens P-hus  
hittar du på  
http://solkatten.nu/parkering-2

Välkommen!

Ledig Lokal
På Takåsen blir det en ledig lokal 
under hösten. 55 kvm och egen 
ingång. Ta kontakt med  
Carl-Henrik Spaak. 
carl-henrik.spak@swipnet.se

SEB flyttar till  
Servettområdet
Ljust, fräscht, modernt och 
välkommande - så vill SEB att 
deras nya lokal ska uppfattas. 
Lerums kontoret är först  
i Västra och södra Sverige 
med det nya konceptet.

SEB har varit i det befintliga huset 
nästan i trettio år och bankvärlden 
har förändrats mycket de senaste 
20 åren. SEB kommer att fortsätta 
med privat och företagsmark-
naden, pension och kapitalråd- 
givare. SEB har i dag elva anställ-
da. (7-9 juni är de alla utbildning.)

SEB hälsar alla välkomna till de 
nya lokalerna.

Växtrum har öppnat sina offentliga trädgårdar i Lerum
Dessa är belägna vid Aspen och vid Wamme bro. Vi hoppas 
förstås på många nyfikna besökare, både boende i kommunen 
och tillresta. 

Låt oss hjälpas åt att ta väl emot 
dem som kommer till vår vackra 
tätort! Visa dem var man kan kop-
pla av med en fika eller en lunch, 
köpa en tidning, laga klacken som 
sprack under promenaden eller 
kanske inspireras till en ny som-
margarderob.

Sprid gärna kunskapen om Väx-
trum i Lerum som besöksmål, så 
att så många som möjligt hittar till 
Lerum!

Här är något av det som händer i 
Växtrum i sommar, alla detaljer 
finns på www.växtrumilerum.se:

7 juni – plantbytardag och 
föreläsning om grön kost

8 juni – högläsning och boktips 
för vuxna

10 juni – familjedag i Nyebro- 
parken kl 10-14

12 juni – gratis föreläsning med 
trädgårdsprofil Gunnel Carlson

13 juni – gratis föreläsning med 
jordexpert Niklas Vestin

14 juni – gratis föreläsning med 
trädgårdsmästare Gerben Tjeeds-
ma

15 juni – gratis föreläsning om 
grön inredning

28/6 – 27/8 Växtrumsguidningar 

6 sept – fladdermusvandring

10 september – gratis föreläsning 
med trädgårdsmästare Karin Hvit
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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.


