
HANDLA LOKALT

Medlemserbjudande för alla 
företag och dess anställda  
i Lerums centrumförening.

www.lerumscentrumforening.se



Medlemsförmåner från Lerums Centrumförening

Är du företagare i Lerums centrala 

delar som vill vidareutvecklas,  

expandera, vidga ditt nätverk, få 

inspiration eller har andra önskemål 

kan Lerums centrumutveckling  

troligtvis hjälpa dig.

Lerums centrumförening är en 

sammanslutning av näringsidkare, 

fastighetsägare och Lerums kom-

mun inom Lerums centrala delar. 

Vi arbetar för att göra Lerum ännu mera attraktiv och 

välkommande för dig.

Genom att vara medlem i Lerums centrumutveckling kan 

du få tillgång till många förmåner från Lerums centrum-

förening och dess medlemmar.

Nyhetsbrev

Vi producerar och skickar ut tio nyhetsbrev varje år med 

aktuell information om vår verksamhet. Alla våra med-

lemmar och samarbetspartner har också möjlighet att 

sprida sin information genom Nyhetsbrevet.

Frukostmöten

Klicka in på medlemsaktiviteterna nedan för mer infor-
mation och bokning av kommande frukostmöten som vi 
genomför tillsammans med Sparbanken Alingsås.



Gemensam annonsering

I Lerums tidning, Lokalpressen och Gård och Villa har du 

som medlem extra förmånliga priser.

Hemsidan

Alla medlemmar har en egen sida på www.lerumscen-

trumforening.se. Se till att ditt företags information, logo-

typ, och kontaktuppgifter hålls uppdaterade. Kontakta 

marianne@sorling.nu  för information gällande hemsidan. 

Läs mer…

Medlemsförmåner för företag och dess anställda.

Som medlem i Lerums centrumförenings medlemmar 

får varje år ett häfte med massor av erbjudande. Över 

50 erbjudande som andra medlemsföretag erbjuder dig 

som medlem.

Uppvisande av medlemskort krävs för att ta del av erbju-

dande.

Presentkort

Alla medlemmar kan ansluta sig till Lerumskortet om du 

har en kommersiell inriktning. Genom att vara ansluten till 

Lerumskortet kan Ni också ta emot Lerums presentkort.

Lerumskortet

Alla medlemmar kan ansluta sig till Lerumskortet om du 

har en kommersiell inriktning. Du når 11 000 Lerums bor 

med erbjudande via sms, e-post och brev.



Evenemang

Lerums centrumförening genomför vi 4–5 olika evene-

mang per år. Lerumsdagen, Höstfest, julmarknad är de 

största eventen just nu. Du deltar kostnadsfritt om före-

taget är medlem.

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar för dig och din personal inom 

säkerhet, marknadsföring, försäljning och många andra 

ämnen med intressanta föreläsare.

Marknadsråd

Var med och påverka utvecklingen i Lerums centrala 

delar tillsammans med dina grannar. Hör av dig om du 

vill delta i Marknadsgruppen.

Etableringsgrupp

I etableringsgruppen samarbetar vi med att utveckla 

centrala Lerum och vi arbetar för att fler skall etablera sig 

på rätt plats för att öka attraktiviteten i Lerums kommun. 

Hör av dig om du vill delta i Etableringsgruppen.

Handlingsplan

Under oktober-november tar vi varje år fram en ny han-

dlingsplan med ett femtiotal projekt tillsammans med 

medlemmarna. Var med och påverka hur vi tillsammans 

utvecklar Lerums centrala delar. 



Lerums Centrums Bygg och exploatörsgrupp

Inom de närmaste 5–10 åren kommer stora bygg och ut-

vecklingsprojekt att äga rum i Lerums centrum. Nya och 

sedan länge efterfrågade verksamhetslokaler, kontor och 

bostäder kommer att byggas. Centrum kommer att bli en 

myllrande och levande plats där ett ökat antal boende 

och arbetande i området ger ett bättre underlag för vår 

befintliga handel och service men också för nya etabler-

ingar. 

Lerums centrumförening deltar aktivt i utvecklingsar-

betet av centrum. Som ett exempel har föreningen bjudit 

in de byggherrar och fastighetsägare som ska bygga och 

utveckla centrum till en samverkansgrupp. På liknande 

sätt som övriga samarbetsgrupperingar i föreningens 

regi, gällande ex. marknadsföring, stadsmiljö och eta-

blering, är syftet att öka samverkan mellan centrums 

olika parter för att gemensamt nå det allra bästa resulta-

tet för utvecklingen av Lerums centrum.

Bygg och exploatörsgruppen träffas två gånger per år för 

att dela med sig av planer, utmaningar och tankar för re-

spektive byggprojekt och på så sätt hitta gemensamma 

nämnare och strategier som stärker såväl det enskilda 

projekt som helheten. Självklart ingår även represen-

tanter från Lerums kommun i gruppen. Tillsammans ska 

parterna bygga ett Lerums centrum som stolt kan möta 

framtiden. Läs mer…



Julbelysning

Lerums centrumförening ombesörjer upp och nedtag-

ning samt förvaring av julbelysningen.

Utsmyckning

Lerums centrumutveckling finansierar och sköter idag 

om ett tiotal blomkrukor i Lerums centrum.

Felanmälan eller frågor

Vid frågor eller felanmälan som rör vårt gemensamma 

vardagsrum så ta kontakt med Lerums kommuns KOMIN

Telefon: 0302-52 10 00     

E-post vvvv@sss.se alt www.lerum.se

Lerumsvärd

Lerums centrumförening har som mål att under våren 

anställa en Lerumsvärd som är ansiktet utåt mot våra 

besökare och har ansvaret för att miljön i centrum är ren 

och välkommande. Läs mer

Råd och hjälp vid problem

Om du får problem med något som rör ditt företag så 

försöker vi hjälpa dig vidare med kontakter och råd.

Sms-varning

Vi skickar ut sms eller E-post till alla medlemmar med 

information om stöldligor och snattare. Ring eller maila 

och berätta så hjälper vi varandra.





10 % rabatt 
på hela egenvårdssortimentet. Gäller ej 
receptfria läkemedel. Erbjudandet kan ej 
kombineras med andra erbjudanden.

0771 – 612 612 Göteborgsvägen 9

10 % rabatt 
Gäller framkallning, ramar och album till  
ordinarie pris.

0302-147 45 Solkatten Köpcentrum

10 % rabatt på hela köpet
Gäller ej presentkort, Låna & Läs, frimärken 
kan ej kombineras med andra rabatter.

0302-106 29 Solkatten Köpcentrum

20 % rabatt 
på alla hörlurar och headset.

0302-123 25 Solkatten Köpcentrum

Gratis dryck och kanelbulle
Kom och spela minigolf så bjuder vi på kaffe/
läsk/te samt kanelbulle. Se öppettider på hem-
sidan.
0302-71166 www.aspencamping.se

   ASPEN C    MPING



Få Linas inspirationskasse 
(värde 629 kr) när du bokar en kostnadsfri 
värdering. Kom in till oss så berättar vi mer.

0302-556 50 Bagges Torg 7

10 % rabatt 
för konsultation och behandling till alla före-
tagare i kommunen som är med i centrum-
föreningen och uppvisar medlemskort.
www.clharmony.se Hedlunds backe 9

Gratis juridisk rådgivning 
Rabatt vid beställning av begravning.

0736-73 88 43 Stationsvägen 14

10 % rabatt
på ordinarie pris på hela sortimentet.

0302-102 25 Bagges Torg 13

30 % rabatt
på print och webbannonser. Annons, exklusiv 
lokal marknadsplats 950 kr.

0738-55 31 21 www.gardochvilla.se



10 % rabatt 
på ordinarie pris på hela sortimentet.

15 % rabatt 
på Lifes egna produkter,  
10 % rabatt på skor och tofflor

0302-105 29 Bagges Torg 1/Solkatten Köpcentrum

10 % rabatt 
på ordinarie pris på hela sortimentet.

0302 – 717 00 Göteborgsvägen 21

10 % rabatt 
på ordinarie pris på hela sortimentet.

0302-149 40 Solkatten Köpcentrum

Affischer till gatupratare 
50x70, 2 ex för 350 kr inklusive frakt.  
Eventuellt orginalarbete tillkommer.

0321 – 266 00 www.lh-tryck.se

0302-71241 Bagges Torg 9



20 % rabatt 
på företagsreportage.

Gratis kaffe eller dricka 
vid köp av sallad eller varma rätter. 

10 % rabatt 
på ordinarie pris.

10 % rabatt 
på hela ditt köp när du handlar hos oss vid 
uppvisande av medlemskortet. Gäller varor till 
ordinarie pris.

0702-41 79 95 lokalpressenlerum.se

0302-100 45 Solkatten Köpcentrum

0302-147 53 Brobacken 11

0302-173 70 Solkatten Köpcentrum

50 % rabatt 
på en skriftlig värdering av din bostad.

0302-49 80 80 Brobacken 2c



30 % rabatt på kurser
samt kostnadsfri rådgivning till företag som är 
yngre än tre år.

10 % rabatt 
på alla växter och snittblommor i butiken.

SEB Lerum bjuder alla nya kunder på vår  
paketlösning ”Enkla Vardagen” första året.

10 % rabatt 
på ordinarie pris på hela sortimentet.

0302- 718 10 Adelstorpsvägen 9

En månad gratis träning 

010-155 52 83 Göteborgsvägen 3

nyforetagarcentrum.se/lerum lerum@nyforetagarcentrum.se

0302-131 20 Stationsvägen 8

0302-77 92 01 Almekärrsvägen 9

Nilsmarks 
Lerum



10 % rabatt 
på ordinarie pris på hela sortimentet.

10 % på produkter 
5 % på klippning och behandlingar

0302-716 85 www.sellmans.com

10 % rabatt
på ordinarie pris på hela sortiment Solkattens 

Skomakeri & 
Nyckelservice

10 % rabatt 
på ordinarie pris på hela sortimentet.

0302-102 04 Solkatten Köpcentrum

20 % rabatt 
på kemtvätt och skrädderitjänster.  
Gäller inte mattvätt, mangling, skjortor.

0700 – 449 233 Solkatten Köpcentrum

0302-133 29 Solkatten Köpcentrum

0302-412 96 Solkatten Köpcentrum



Företag i föreningen erbjuds möjlighet  
till att bli fakturakund hos Tempo.

10 % rabatt 
på färg och verktyg.

20 % rabatt 
på ordinarie pris på hela sortimentet.

20 % rabatt vid köp av tacos
på allmän plats, 15 % rabatt vid bokning av 
food truck-catering

070-827 10 10  www.swedishtaco.se

0302-719 62 Göteborgsvägen 4

0302-180 80 Bagges torg 15B

0302-52 44 44 Solkatten Köpcentrum

10 kr rabatt
på lunchbuffén; ordpris 90 kr - för medlemmar 
endast 80 kr.

070-760 13 33 Göteborgsvägen 12

Torarica
restaurang



10 % rabatt 
på ordinarie autogiropris. Fri medlemsavgift 
(ord. pris 549kr).

info.lerum@actic.se Häradsvägen 3

10 % rabatt
på alla armbandsur till medlemmarna  
(ej rea-priset).

0302-80 99 94 www. lerumsurmakeriet.se

15 % rabatt
på hela sortimentet när du visar upp ditt 
medlemskort.

0302-163 88 Bagges Torg 1B

Blomster 
shopen

10 % rabatt 
på hela egenvårdssortimentet. Gäller ej 
receptfria läkemedel. Erbjudandet kan ej 
kombineras med andra erbjudanden.

0771 – 450 450 Stationsvägen 10

Lilla Torget 13 info@lerumsurmakeriet.se
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