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kontakta

Sparbanken Alingsås 
och Lerums centrum-
förening
Frukostmöten för 2017
Resecentrum, Parkeringshus 
och Arena 

Måndag den 8 Maj kl. 07.45-
09.30, Sparbanken Alingsås,  
i Lerum

Vi börjar med årsmötet och 
fortsätter med en nulägesrapport 
för pågående detaljplanering i 
Dergårdsparken, Säveå Park och 
Idrottshallen.

Alvaro Florez Projektledare Sektor 
samhällsbyggnad.

maj 2017

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.

Lerumsdagen lördag den 20 maj
Lördag den 20 maj genomför vi Lerumsdagen mellan kl 10-16. 
Vårt mål är att återupprepa fjolårets succé med barnfamiljen i 
focus. Planera alla redan nu för att flytta ut med din verksam-
het. Lerumstalangen genomförs som vanligt.

Årets absoluta dragare är Wictoria från Melodifestivalen och Smurfar-
na. Linda Skoglunds band är husband och Bjarne Lundqvist är konfer-
encier.

Vi bjuder också på uppvisning av traktorer, grävmaskin och hoppbor-
gar 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 och annat spännande. 

För ännu äldre barn (vuxna) så bjuder Ljungs på uppvisning av gamla 
bilar och motorcyklar. Finloppisen håller öppet i Tingshuset. Marknad 
på Bagges torg - har du inte anmält dig så gör det genast till  
marianne@sorling.nu .
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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
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Min spalt
Efter påsk reste jag på semester till Teneriffa men lyckades 
somna på solstolen så halva ansiktet är väl uppbränt i dags-
läget. Men nu äntligen kommer värmen, och då stämmer det 
inte att bränt barn skyr elden, för jag längtar ändå efter att 
det skall varmt och gott.

Kalender
Frukostmöte mån 8 Maj
Lerumsdagen lör 20 maj
Höstfest Lör 30 sep
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.

Vi ser fram mot nästa frukostmöte 
den 8 maj då vi både genomför 
årsmötet och bjuder på fakta om 
Lerums alla byggplaner. Har du 
inte anmält dig, så gör det direkt.

Lerumsdagen blir större än vanligt 
med Wiktoria från Melodifesti-
valen som dragplåster och Smur-
farna underhåller för de mindre 
barnen.

Pokemon gör ett besök på Bagges 
torg.

Påskeventet blev oerhört positivt 
och vi delade ut 500 kg godis till 
alla Lerumsbor som handlade 
under påskveckan.

Trevlig vår

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 17 maj
Onsdag den 16 augusti
Onsdag den 27 september
Onsdag den 8 november
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Nya medlemmar
Vi hälsar nya medlemmar  
välkomna till Lerums  
centrumförening.

Runans reklambyrå

I en tid då marknader och medi-
er förändras är det extra viktigt 
att veta hur, var och när man når 
målgruppen på bästa sätt. På 60 
sekunder görs det två miljoner 
sökningar på Google och 700 000 
statusuppdateringar på Facebook. 
Det är marknadsföringens nya 
verklighet. 

På Runan skapar vi relevant och 
fungerande kommunikation. Ofta 
genom att integrera olika medier 
och kompetenser. Vi har över 20 
års erfarenhet av att arbeta till-
sammans med både stora och små 
företag. 

Vi vet att bra kommunikation 
kommer att stärka och göra våra 

kunder framgångsrika. Och nöjda 
kunder är det bästa vi vet och 
Solkattens Köpcentrum är av våra 
kunder. 

Solkattens hushållstjänster 
och kemtvätt

Solkattens nyaste hyresgäst; Vi 
på Solkattens hushållstjänster 
och kembar vill vara din samar-
betspartner i vardag och fest. 

Är du äldre eller har funktionhin-
der och tycks behöver stöd för att 
klara din vardag i hemmet kan du 
ansöka om hemtjänst hos kom-
munens biståndshandläggare och 
välja oss som utförare. 

Vill du komma hem till ett nystä-
dat hem, boka abonnemang hos 
oss med återkommande städning. 
Eller varför inte en storstädning 
vår och höst. Har du salt på 
fönstren efter storm och blåst; vi 
putsar och ser till så att vårsolen 
kan skina igenom. 

Vi tvättar all sorts tvätt och vår 
skräddare lagar kläder och lite 
annat. Butiken ligger i Solkattens 
köpcentrum.

Kalender med olika temadagar
I nyhetsbrevet kommer vi att tipsa om vad olika dagar har för betydelse. Vem missar inte Sem-
meldagen och Alla hjärtans dag? Det finns många fler dagar som går att skapa spännande kam-
panjer av.

Maj
1/ 5 Första maj

5/5 Internationella kebabdagen

6/5 Hembakat dagen

7/5 Nässlans dag

11/5 Chokladbollens dag

15/5 Kardemummabullens dag

20/5 World Whisky Day

22/5 Picknickens dag

25/5 Kristi himmelsfärds dag 

27/5 Muffinsdagen 

28/5 Mors dag / Internationella 
burgardagen 

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

Lyckad kampanj
Handla i Lerum och fyll ditt 
påskägg!

Vi fick in hela 
5 000 stycken 
kuponger och 
delade ut 500 kg godis.

Under påskveckan genomförde 
vi en kampanj där vi erbjöd alla 
besökare att handla för 200 kronor 
i någon av Lerums centrumut-
vecklings medlemmar. 

För varje 200 kronorsköp fick 
kunden en kupong som kunde  
användas för att lösa in hos Tem-
po, Servett, Ica och Hemmakväll.
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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.


