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Frukostmöten
Ons 25/10 kl. 08.00-09.30 Johan Haglund  
    “Handelns digitalisering:  
    Undran inför framtidens affärer”

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

Handelns digitalisering i framtiden
Onsdag den 25 oktober kl. 08.00-09.30 på Sparbanken Alingsås 
i Lerum (Ingång från baksidan).

Johan Hagberg är docent i företagsekonomi vid Göteborgs universitet. 

Handelns digitalisering:

Undran inför framtidens affärer

Handeln har länge kretsat kring det person-
liga mötet där den fysiska butiken – affären 
– har spelat en betydande roll för hur affärer 
görs. När handeln nu digitaliseras väcks en 
rad frågor om hur framtidens affärer kom-
mer att se ut.

Under frukostmötet behandlas vad som 
skapar värde för affären och affärerna utifrån 
teman om konsumenter, format, varuflöden, 
transparens och organisering.

Med exempel från bland annat ICA, IKEA 
och Nudie Jeans lyfter författarna fram funderingar och tolkningar om 
vad digitaliseringen innebär för handeln och framtidens affärer – i dub-
bel bemärkelse.

Måndag den 27 november kl. 
08.00-09.30 på Sparbanken 
Alingsås i Lerum (Ingång från 
baksidan).

Att utvecklas eller dö

Björn Malmström, konsult och 
inspiratör, har utvecklat butiksper-
sonal i många städer i Västsverige.

•	 Du väljer själv din framtid.

•	 Anpassa dig och häng på det 
som händer.

•	 Tillför värde.

•	 Sälj i butiken och vårda dina 
kunder.

Att utvecklas eller dö
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Min spalt
Nu är höstfesten genomförd och det blev lyckat med många 
som samlades på torget och i butikerna. Jag tror att vi är på 
rätt väg med att locka tillbaka Lerumsborna till centrum igen.

Marianne Sörling 
Centrumutvecklare

I veckan som varit så samlades 
Etableringsgruppen igen för att 
långsiktigt arbeta med sortiment 
och utbud i Lerum; nu och om 
fem år. 

Det är spännande med alla de-
taljplaner som pågår och jag är 
stolt över att vi idag har ett så fint 
parkeringshus som dessutom finns 
gott plats i att växa när centrum 
utvecklas.

Jag var även stolt förra veckan när 

Svensk Näringsliv presenterade 
årets ranking av företagsklimatet i 
Sveriges 290 kommuner. Syftet är 
att visa var i landet det är bäst att 
starta och driva företag. 2017 års 
ranking bygger till två tredjedelar 
på en enkätundersökning till 
företagen som genomfördes under 
perioden januari-april 2017 och 
ytterligare en tredjedel statistik 
från SCB och UC. I årets rankning 
klättrar Lerums kommun 42 plac-
eringar och landar på plats 141. 

Ett steg framåt, men fortfarande 
bara i mittenskiktet av Sveriges 
290 kommuner.

Tänk att få driva företag i Lerums 
kommun som arbetar så aktivt 
med att förbättra för företagen i 
kommunen. 

Låt oss nu jobba tillsammans 
för att stärka centrum!

Höstfest blev lyckat
Lördag den 30 september genomförde vi höstfesten med många besökare och bra väder. Vårt mål 
var att återupprepa fjolårets succé med barnfamiljen i focus. Årets Dragare var i år Boris René 
som var jättefin med alla barn som samlades runt honom. 
Bjarne Lundqvist gjorde en kupp 
mot honom genom att föreslå att 
de skulle sjunga en låt tillsammans 
med publiken.  För de mindre 
barnen är Mumintrollen och 
Pokemon som var mest pop-
ulära. Jag visade bilder för mina 
barnbarn i Stockholm som är 3 
och 5 år. De rusade till förskolan 
och berättade att mormor kände 
Pokémon. Så i år tror jag att vi 
skippar tomten och bjuder hem 
Pokemon istället.

Linda Skogholms band var hus-
band och Bjarne Lundqvist är 
konferencier som höll bra fart 
på scenen. Gratis hoppborgar 
för småbarnen, för de lite större 
barnen och ungdomarna så fick de 
lösa entré för 60 kr som ger dem 
inträde till ett stort lekområde 
med hinderbanor, hoppborgar, 
Tivoli och annat spännande under 
hela dagen.
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Kalender
Frukostmöte 25 okt -  
Johan Haglund
Skyltsöndag 19 nov
Jul i Lerum 25-26 nov
Frukostmöte 27 nov -  
Björn Malmström
Julmarknad 2-3 dec
Luciakröning 9-10 dec
Jul i Lerum 16-17 dec
Nyårsfirande 31 dec

Kalender med olika temadagar
I nyhetsbrevet kommer vi att tipsa om vad olika temadagar:

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

Nästa möte:
Onsdag den 8 november

Lördag den 14 okt  Räkmackans dag
Torsdag den 26 okt   Potatisen dag
Fredag den 3 nov  Lutfiskens dag
Lördag den 4 nov  Alla Helgons dag
Tisdag den 7 nov  Kladdtårtans dag
Fredag den 10 nov  Mårtens afton
Lördag den 11 nov,  Chokladens dag
Söndag den 12 nov  Fars dag
Måndag den 13 nov  Smörgåstårtan dag
Tisdag den 14 nov  Ostkakans dag
Torsdag den 16 nov  Mångkulturella matdagen
Fredag den 17 nov  Napoleon bakelse dagen
Onsdag den 22 nov  Wienerbrödens dag
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FRUKOSTMÖTE med Kent Åkerman
Kenth Åkerman är efterfrågad talare och expert 
inom ledarskap, medarbetarskap, arbetsglädje och 
service. Med 25 års erfarenhet som chef, projekt- 
ledare och affärsutvecklare inom många branscher. 
Uppdrag i hundratals företag och med tusentals  
medarbetare och chefer som deltagare. 

Kenth Åkerman besökte Lerum under vårt frukostmöte   
i september och temat för föreläsningen var:

 SLUTA CHEFA. BÖRJA LEDA. 

Hur laget blir större än jaget, är guiden för dig som chef, ny eller gam-
mal, som gör dig tydligare, mer effektiv och trygg i din roll. Många av 
besökarna berättade efteråt att de tyckte att alla i Lerum borde varit på 
plats och lyssnat.

Information till butikschefen

Solkatten kampanj 3: 15 nov–31 dec 2016

Tema:  
Jul i Solkatten!
Vi skapar traditionell julstämning med shopping-station tomte, luciakadidater, julmarknad, 
musik, aktiviteter m.m. Fokus är på butikerna och att generera handel till Solkatten.  
Vi följer upp höstens succé, med nytt nummer av Solkattens trendmagasin, där alla 
butiker får egen helsidesannons.

Julens aktiviteter marknadsförs på plats i Solkatten och annonser, webbsida,  
Facebook, Instagram och e-nyhetsbrev. 

Tänk på att det är butikerna och personalen som är själen i Solkatten.  
Det är genom aktiva butiker som vi skapar kundflöde och försäljning.
 
Preliminärt program: 
 

Onsd 15 nov – Solkatten Trendmagasin Jul publiceras 
 

Lörd-sönd 18-19 nov – Shoppingstation, 
Julskyltningssöndag (invigning av Julen)
Onsd 15/11: Start Instore marketing i Solkatten.  
 Inlägg på Facebook/Instagram och annons på webbsidan.

Onsd 15/11: Annons i Lerums Tidning.

Fred 17/11: Inlägg på Facebook/Instagram och mailingutskick till Lerumskort-kunder.

Lörd 18/11: Smygpremiär! Shopping-station med erbjudande, tävling, godis, ballonger.

Sönd 19/11: Julstart i Solkatten med aktiviteter: 
 – Gemensamma aktiviteter med Centrumföreningen.  
 – Alla barn får träffa Tomtefar. 
 – Julpyntade, aktiva butiker med bra julklappserbjudande!

Lörd-sönd 25-26 nov – Shoppingstation, Tomtefar
Onsd 22/11: Inlägg på Facebook/Instagram och annons på webbsidan.

Onsd 22/11: Annons i Lerums Tidning.

Fred 24/11: Inlägg på Facebook/Instagram och mailingutskick till Lerumskort-kunder.

Lörd 25/11: Shopping-station med erbjudande, tävling, godis, ballonger.

Sönd 26/11: Alla barn får träffa Tomtefar.

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.

FÖRSTASIDAN

PÅ GÅNG LERUMSKORTET LERUM CENTRUM MEDLEMMAR PRESENTKORT

Nyheter

Evenemang

Inbjudningar

Facebook

Instagram

Lista butiker

Bli medlem

Kontakt

Om oss

Öppettider

Hitta hit

Service

Projektgrupper

Nyhetsbrev

Kontakt

Café & Restaurang

Skönhet &Hälsa

Skor & Accessoarer

Kläder

Heminredning

Bank & Post

Mäklare & Förs.bolag

Tjänsteföretag

Kontakt

Lista butiker

Inköpsställen

Kontakt

Lerums Centrumförening 

JANUARI 2017

Nyheter i Lerum
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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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Lörd-sönd 2-3 dec – Julmarknad, Tomtefar 
Onsd 29/11: Inlägg på Facebook/Instagram och annons på webbsidan.

Onsd 29/11: Annons i Lerums Tidning.

Fred 1/12: Inlägg på Facebook/Instagram och mailingutskick till Lerumskort-kunder.

Lörd 2/12: Traditionell julmarknad.

Sönd 3/12: Traditionell julmarknad. Alla barn får träffa Tomtefar.

Lörd-sönd 9-10 dec – Luciakröning med Lions,  
Shoppingstation, Tomtefar
Onsd 6/12: Inlägg på Facebook/Instagram och annons på webbsidan.

Onsd 6/12: Annons i Lerums Tidning.

Fred 8/12: Inlägg på Facebook/Instagram och mailingutskick till Lerumskort-kunder.

Lörd 9/12: Shopping-station med erbjudande, tävling, godis, ballonger. 

Sönd 10/12: Luciakröning med Lions. Musikunderhållning. 
 Alla barn får träffa Tomtefar.

Lörd-sönd 16-17 dec – Shoppingstation, Tomtefar
Onsd 13/12: Inlägg på Facebook/Instagram och annons på webbsidan.

Onsd 13/12: Annons i Lerums Tidning.

Fred 15/12: Inlägg på Facebook/Instagram och mailingutskick till Lerumskort-kunder. 

Lörd 16/12: Shopping-station med erbjudande, tävling, godis, ballonger. 
 Musikunderhållning.

Sönd 17/12: Alla barn får träffa Tomtefar.

 

Månd-lörd 18-23/12: Sista-minuten-shopping!
Tisd 19/12: Inlägg på Facebook/Instagram och mailingutskick till Lerumskort-kunder.

Onsd 20/12: Annons i Lerums Tidning.

Information till butikschefen

Med hopp om god försäljning! 
Skandia Fastigheter / Runan reklam & marknadsföring

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.

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
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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.


