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Mars 2018

Vårens frukostmöte
Frukostmötena pågår mellan kl. 
07.45-09.30. Sparbanken Alingsås 
är generösa och bjuder på lokal 
(ingång från baksidan) och  
frukost.

Framtidsfullmakt, 19 mars

Vi börjar vårt frukostmöte med ett 
Årsmöte 07.45-08.00. Kallelse har 
gått ut till alla medlemmar. Alla är 
välkomna att delta. 

Patrik berättar hur Sparbanken 
Alingsås finansierar det lokala 
samhället.

Hur kan man göra sin livssituation 
tryggare, vi informerar om den 
nya lagen kring framtidsfullmakt 
och pratar lite allmänt om juridik 
i vardagen. Och hur man enkelt 
kan planera sin begravning med 
livsarkivet.

Påskkampanjen
För varje 200:- du handlar får du en talong som ger 1 hg godis. 

Anmäl ditt företag till Påskkampanjen genom att dela ut en biljett för 
varje 200 kr ger en talong, ex. handlar du en vara för 600 kr ger det 3 
talonger osv. Gäller 28 mars -1 april 2018 i Lerums centrumförenings 
medlemsbutiker. Max 3 kuponger per köp. 
Anmäl ditt företag till marianne@sorling.nu

Glad tiggare job-
bar med rent o fint
Magnus Kroon Christer Harling 
har anlitat tiggaren som har suttit 
i Solkatten och tiggt. Istället för att 
sitta utanför Solkatten och frysa 
får han nu arbetsuppgifter.
Vår nye medarbetare gör ett bra 
jobb, säger Christer Harling.

Lerumsdagen lördag den 26 maj
Lördag den 26 maj genomför vi Lerumsdagen mellan kl. 10.00-
16.00. Vårt mål är att återupprepa fjolårets succé med barn-
familjen i focus. Planera alla redan nu för att flytta ut med din 
verksamhet. Lerumstalangen genomförs som vanligt.

Vi kommer att fortsätta med att 
locka med någon dragare för 
barnen i focus. Linda Skoghol-
ms band är husband och Bjarne 
Lundqvist är konferencier.

För de äldre barn(vuxna) så bjud-
er Ljungs på uppvisning av gamla 
bilar och motorcyklar. Finloppisen 
håller öppet i Tingshuset. Mark-
nad på Bagges torg, har du inte 
anmält dig så gör det till  
marianne@sorling.nu direkt.
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Min spalt

Kalender
Framtidsfullmakt 19 mars

Påskkampanj 28/3-1/4

Lerumsdagen 26 maj

Höstfest lördag 29 sep

Bomässa ”Leva i Lerum” lördag 
den 29 september

VIP-kväll i alla företag  25 okt

Skyltsöndag söndag  

 

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.

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

Kommande möten:
Tisdag den 17 apr kl. 13.30-15.30
Onsdag den 5 sep 
Tisdag den 13 nov kl. 13.30-15.30

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.

I helgen var jag på minisemester på Väderöarna där semes-
tern började med båttur från Hamburgsund som avgår varann 
timma till Väderöarna. Där bjöds det på lunch, middag, frukost 
och bad i badtunna och övernattning, ett helt paket.

Väderöarna, ligger som sista ö 
innan Danmark, håller ändå öppet 
året runt med en hög beläggning. 
Jag tänker på hur vi ofta säger att 
vi inte kan locka tillräckligt med 
besökare till Lerum som har 41 
510 boende i kommunen och hur 
de arbetar framgångsrikt på ön 
därute där det inte bor en endaste 
person året runt. Förr levde 33 
människor på ön och försörjde sig 
på fiske och på att lotsa fartyg.

Hur kan vi tänka i Lerum för att 
locka tillbaka alla invånare till vårt 
centrum? Hur hittar vi själen för 
Lerum? Dessa frågor kommer att 
återkomma under året som en stor 
frågeställning att lösa.

19 mars kl 07.45-09.30 bjuder vi  
in till vårt årsmöte för föreningen  
i samband med vårt vanliga  
frukostmöte.

Missa inte att anmäla dig/er till 
frukostmötet.

Trevlig vår

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.

den 25 november

Julmarknaden  
1–2 december

Luciakröning söndag  
den 9 december

Jul i Lerum lördag  
den 15 december

Nyårsfirande 31 dec kl. 16.30
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Hemsida
Uppdatera din egen hemsida för 
Lerums centrumförening där alla 
medlemmar i Lerums centrum-
förening har fått en egen sida med 
en länk till er egna hemsida.  
Du finns möjlighet att synas med 
Logotyp, fotografi och information 
samt kontaktuppgifter på hemsi-
dan. 
Du kan när som helst uppdatera 
sidan genom att maila nya uppgift-
er till Lerums centrumförening.

Lerumskortet
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

Kaffekalaset - en 
lyckad kampanj!
Mellan onsdag den 21 februari 
till söndag den 25 februari  
genomförde vi ett Kaffekalaset 
för andra året i följd, en kam-
panj för att locka Lerumsbor-
na till Lerums centrum för att  
handla i företagen. 

När kunden har handlat för minst 
300 kronor så lämnade butikerna 
en kaffebiljett till kunden som se-
dan kunde välja mellan Kaffedop-
pet och Cafe Lyndhurst. Totalt fick 
vi in 121 biljetter och vi har sett 
att 50 % av kunderna använder sin 
kaffebiljett.

Alla företag som deltog i kampan-
jen kom med i annonsen med sin 
logotyp inför kampanjen onsdag 
den 21 februari i Lerums tidning 
och Lokalpressen.

Marknadsföra  
utbudet i Lerum 
Vi kommer fortsätta annonserna 
med logotyper på alla medlemmar 
under året för att 
öka känne- 
domen om det 
stora utbud som 
finns i Lerum.
Kom gärna med 
förslag på personer som kan berät-
ta om att de är nöjda med Lerum.

Ahlséns Foto, Akademibokhandeln, Lekextra, Audio Video, Face shop 
parfymeri, Fjällmans Begravning, Glory Nilsmarks, Handelsbanken, Inred i Lerum, 
Life,Lyndhurst Cafe, My Fashion, Mäklarhuset, Rallar-Rosen, Sellmans, 
Solkattens skomakeri & Nyckelservice, Kaffedopet, Taxnäs Färg, Team Sportia, 
Solkattens Hushållstjänster, Urmakeriet i Lerum.

Café Lyndhurst och Kaffedoppet tar emot kupongerna!

Handla för 300 kronor 
så bjuder vi på kaffe!

Vi jobbar för ett levande centrum...

Gäller 21-25 februari 2018 hos följande företag:

talong_lerumcentrumförening_kaffekalaset.indd   1 2018-02-15   14:48:03

Evenemang och kampanjer under 2018 
Planera redan nu in följande evenemang i din kalender:

Genomför en påskkampanj. 28 mars-1 april
Tunnelinvigning lördag den 14 april kl. 12.00
Genomför Lerumsdagen 2 6 maj
Genomför Höstfest 29 september
Genomföra en gemensam VIP-kväll den 25 okt
Genomför Skyltsöndag
Genomför en Julmarknad på torget och i Solkatten 1–2 december
Genomför Luciakröning 
Genomför Fyrverkeri 31 december

Gemensamt trygghetsarbete inlett!
Polisen i Lerum besökte vårt förra frukostmöte. Kommun-
polisen Eva Strömblad och områdespolisen David berättade 
hur vi kan öka tryggheten i Lerum. Det var ett aktuellt ämne då 
förra året bestod av bl.a. rån, bombhot, mordbrand och inbrott. 

Under mötet blev det beslutat 
att Marianne skulle skicka ut 
en enkätundersökning för att vi 
skall få en gemensam lägesbild 
med de problem som företagarna 
upplever. Både i sina butiker men 
även i omgivningen. Eva visade 
deltagarna på mötet hur man lät-
tast når polisen i Lerum. 

Tveka inte att ringa 112 vid 
pågående händelser. För att lämna 
tips ringer du till 11 414 eller an-
vänder länken längre ner på sidan.

Viktigt att använda våra vanliga 
kanaler för att komma i kontakt 

med polisen! Vi är inte alltid i 
tjänst. Här kommer de två länkar-
na som jag pratade om:

För att göra anmälan, det står tyd-
ligt vilka brott du kan anmäla. 
https://polisen.se/utsatt-for-brott/
polisanmalan/

För att tipsa, rullista där du väljer 
”Tipsa polisen” 
https://polisen.se/kontakt/mej-
la-region-vast/

Eva Strömblad Kommunpolis i 
Lerum PoÄlvsborg/LpoAlingsås 
0105-65 74 21 alt 0706–85 20 41 
eva.stromblad@polisen.se
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LERUMS CENTRUMFÖRENINGS HANDLINGSPLAN 2018
Marknadsföring, evenemang och  
information

 � Marknadsföra utbudet i Lerum genom minst  
 8 logotypannonser

 ; Ge ut medlemserbjudande till medlemmar
 � Genomföra Vinterkalaset med erbjudande till  

 besökarna
 ; Genomföra en påskkampanj
 � Genomföra Lerumsdagen under maj
 � Genomföra Höstfest under september
 � Genomföra ”Leva i Lerum”
 � Genomföra gemensam en VIP kväll
 � Genomföra Skyltsöndag
 � Genomföra en Julmarknad 
 � Genomföra Luciakröning
 � Genomföra Fyrverkeri 31 december

Utbud och etablering

 � Gemensamt ta fram en etableringsfolder för att sälja  
 in till etablerade

 � Ta fram en gemensam strategi för öppettider där  
 alla fastighetsägare kan ställa sig bakom

 ; Ta fram en utvecklingsplan ”Vision för utveckling  
 av Lerums centrum 2025” där berörda aktörer  
 involveras

 � Bjuda in till ett gemensamt seminarium ”Vision för  
 utveckling av Lerums centrum 2025”

 � Delta i processen om vad som planeras i de  
 nybyggda husens bottenplan

 � Informera och förankra etableringsstrategin till  
 styrelsen och kommunstyrelsen

 � Bjuda in till etableringsgruppen minst 4 gånger

Rent och snyggt

 � Gå en trygghetspromenad en ggr per månad och  
 rapportera avvikelserna

 � Utreda möjligheten att anställa en centrumvärd
 � Samverka runt rent och snyggt i centrum  

Medlemsvård och Vi-anda

 � Bjuda in till 6 intressanta frukostmöten
 � Bjuda in till minst 3 utbildningar
 � Genomföra en kund- och företagsenkät
 � Öka medlemsantalet till minst 100 medlemmar
 � Samordna och teckna en ny treårig överenskom 

 melse mellan partnerna

Tryggt och säkert

 � Genomföra en utbildning inom säkerhet
 � Samverka med polisen om tryggheten.
 � Ta fram en åtgärdsplan för att öka tryggheten och  

 minska antal brott
 � Undersöka möjligheten om gemensam dagbevak- 

 ning.

Hållbar miljö

 � Genomföra en utbildning för att minska påverkan  
 på miljön genom visa på goda exempel och fakta

 � Ta fram en viljeinriktning hur vi minskar påverkan  
 på miljön

Stadsmiljö

 � Bjuda in exploatörerna minst två ggr till framtids- 
 möten

 � Driva på och medverka i utvecklingen av torghan- 
 delns skötsel och struktur

 � Samverka med Växtrum för att utveckla Lerums  
 centrum

 � Medverka till att knyta ihop Norra och Södra  
 Lerum

 � Utreda och finansiera en skylt vid E 20
 � Inviga tunneln med fotografier

Trafik och tillgänglighet

 � Marknadsföra parkeringarna i Lerum


