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Maj 2018

Vårens sista frukostmöte inkl.
extra årsmöte
Måndag den 28 maj kl. 07.45-09.30. Sparbanken Alingsås (ingång från baksidan). Vi startar med extra årsmöte där vi
behandlar ekonomin och några ändringar i stadgarna,
se tidigare utskickat material.
Morgonens föreläsare:
FramgångsSkaparen Hans Wern
Missionen
Vi skall sätta spår i världen genom
oss själva och andra.

Han sätter alltid spår hos dem han
arbetar med. Och han kommer
ofta med helt nya och annorlunda lösningar som i sin tur skapar
framgångar som tidigare inte
funnits.

Visionen
Vi skall göra det så att våra kunder
blir enastående framgångsrika.
Passionen
Vi skall göra det med en ständig
och stark passion.

Göteborgaren Hans arbetar
mycket med att visa vägen och ge
inspiration för ledare, individer
och team till enastående
framgångar.

Hans Wern, affärsuppväxlare &
framgångsskapare

Anmälan till:
marianne@sorling.nu

Lerumsdagen lördag den 26 maj
Lördag den 26 maj genomför vi Lerumsdagen mellan kl. 10.0016.00. Vårt mål är att återupprepa fjolårets succé med barnfamiljen i focus. Planera alla redan nu för att flytta ut med din
verksamhet. Lerumstalangen genomförs som vanligt.
Robin Bengtsson är årets dragplåster! Linda Skogholms band är
husband och Bjarne Lundqvist är
konferencier.
Ponnyridning, Ballongkillen,
Ukulelegruppen från Lerum,
Hoppborgtivoli på hela Brobacken, hoppa hela dagen för
75 kronor och massor av annat.
kontakta
Centrumutvecklare
Marianne Sörling
0701-47 92 01
marianne@sorling.nu

För de 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
till marianne@sorling.nu direkt.
Robin Bengtsson
Ordförande i Lerums Centrumförening
Pierre PG Gustafson
0302-716 85, 0705- 77 16 85
info@sellmans.com

Lerumskortet ansvarig
Berith Friberg
0733-24 84 74
berith.friberg@telia.com
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Kalender

Min spalt

Lerumsdagen 26 maj

Det är alltid roligt att ställa till med kalas både hemma och här
i mitt arbete med t.ex. Lerumsdagen. Nu har jag fått klart med
Robin Bengtsson. Jag hoppas att han drar många till Bagges
torg. Det brukar bli en riktig feststämning.

Frukostmöte 28 maj
Höstfest lördag 29 sep
Bomässa ”Leva i Lerum” lördag
den 29 september
VIP-kväll i alla företag 25 okt
Skyltsöndag söndag
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

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.

Mina barnbarn längtar efter
Lerumsdagen och besöket av
Pokemon. De skryter på dagis att
farmor/mormor känner Pokemon.
Än så länge ligger jag bra till.
I samband med frukostmötet den
28 maj kl 07.45-09.30 bjuder vi in
till vårt årsmöte för föreningen.
Frukostmötets föredragshållare
blir Hans Wern och han kommer
att prata om positivt tänkande.
Missa inte mötet där vi får lyssna
till att allt går att genomföra.

Missa inte att anmäla dig/er till
frukostmötet.
Trevlig vår

Marianne Sörling
Centrumutvecklare

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

Genomför Lerumsdagen 26 maj
Genomför Höstfest 29 september
Genomföra en gemensam VIP-kväll den 25 okt
Välkommen om du äger eller förGenomför Skyltsöndag
valtar fastigheter i centrala Lerum.
Genomför en Julmarknad på torget
Kommande möten:
och i Solkatten 1–2 december
Torsdag den 17 maj kl. 09.30-11.30 Genomför Luciakröning
Onsdag den 5 sep
Genomför Fyrverkeri 31 december
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 åtgärder 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
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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 kostnadsfria för medlemmar och
vi kan, genom
att gå samman,
stoppa stöldligor i Lerum.

Nyhetsbrev Maj 2018

Utveckla Lerums
Centrum

växtrums
nytt april 2018

Välkommen till ytterligare ett
möte med fokus på utvecklingen av Lerums Centrum.
Onsdag den 20 juni 2018
14:30-16:30, Plats meddelas
senare.

- kort om vad som händer i Växtrum just nu

vi är i final till årets
samhällsbyggare 2018!

Tidningen Dagens Samhälle genomför varje år en stor
tävling där kommuners unika projekt och utvecklingssatsningar lyfts fram. Bland cirka 100 inkomna bidrag till Stora
samhällsgalan har Växtrum i Lerum korats som ett av tre
finalbidrag i klassen ”Årets Samhällsbyggare”. Väldigt roligt
och vi håller såklart alla våra gröna växtrumstummar där på
plats den 16 maj på Cirkus i Stockholm när vinnaren koras.

så dig i form med basilika
Traditionsenligt börjar vi nu dela ut fröpåsar på våra
pendel- tågstationer, hos några av våra partners och på
Medborgarkontoret KomIn på Bagges Torg. I år är det
basilikafrön i påsen. Odligstips och recept hittar du på
växtrumilerum.se. Ta en påse av någon av våra utdelare
eller hämta på kundcenter KomIn.

I detta forum träffas exploatörer
och fastighetsägare med pågående
projekt i centrum samt politiker
och tjänstemän med ansvar för
samhällsbyggnad i Lerums kommun.
Likt vårt senaste möte den 1 juni
har mötet två syften.
Att alla som är inblandade i byggnationer och utveckling av Lerums
centrum träffas och lär känna
varandra lite bättre.

seminarium om växtrum
Under titeln ”Ett steg på hållbar väg” bjuder vi 5 juni och 5
september in andra kommuner och intresserade till en halvdags seminarium på Aludden Providôre. Håkan Pettersson,
Åsa Qvist Ek och Mattias Christenson från Lerums kommun
berättar om hur vi arbetar med Växtrum i vårt hållbarhetsoch visionsarbete. Två Växtrumsdeigners är också på plats och
pratar och guidar, i juni Peter Englander, i september Gunnel
Carlson. Mer info och anmälan på växtrumilerum.se

sten, jord, svett och skratt
Nu växer våra platser fram i rasande takt. En sen vår har
gjort att arbetet nu behöver intensifieras lite extra. Något
våra flitiga växtrumsdeltagare verkligen tagit på allvar.
Arbetet med muren och markteglet på Giardino Segreto är
långt gånget (under säker handledning av Jonas och Jon på
WBA Entreprenad). Och i Tingshusparken är bänkar, stenar
på plats och strukturen blir allt tydligare. Om en dryg månad
ska allt vara klart...
Lite mer nytt kommer i maj

Arrangör

Att gruppen uppdateras kring det
senaste gällande utvecklingen av
centrum.
Den 20 juni kommer vi liksom
tidigare bland annat fokusera på
utvecklingen för de enskilda projekten i centrum.
En detaljerad agenda skickas ut
inför mötet.

Huvudpartner

Partner

Materialleverantör

ICA kvantum_lerum_logo_1färg_PMS485

ICA kvantum_lerum_logo0XX0

ICA kvantum_lerum_logo0XX0_neg

ICA kvantum_lerum_logo_1färg_Black

Hemsida
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

Marknadsföra
utbudet i Lerum
Vi kommer fortsätta annonserna
med logotyper på alla medlemmar
under året för att öka kännedomen om det
stora utbud som
finns i Lerum.
Kom gärna med
förslag på personer som kan berätta om att de är
nöjda med Lerum.
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Uppdatera din egen hemsida för
Lerums centrumförening där alla
medlemmar i Lerums centrumförening 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 hemsidan.
Du kan när som helst uppdatera
sidan genom att maila nya uppgifter till Lerums centrumförening.
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Ett gemensamt
trygghetsarbete
har inletts!

Studiebesök till Borås och Ulricehamn

Tveka inte att ringa 112 vid
pågående händelser.

Centrumutveckling – stadsmiljöer, bostäder och utbudets
utveckling

För att lämna tips ringer du till
114 14 (om du sett eller hört
något) eller så använder du länken
längre ner på sidan.

12 september 2018 kl 07.00-18.00 (Program kan komma att förändras)

Här kommer de två länkarna som
är användbara:
För att göra anmälan (det står tydligt 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/
mejla-region-vast/

Fastighetsägare, tjänstemän, politiker och handlare i Lerums
centrum är varmt välkomna!

Program
Borås
07.00 Avfärd från Lerum
08.00 Välkommen till Borås –
kaffe och fralla
08.20 Från döende centrum till
Årets Stadskärna
09.10 Drömmen om Borås –
visioner för gatustråken i stadskärnan
10.10 Stadsvandring - skulpturer, street art och staden som vänt sig
mot Viskan visas upp. Se det vi berättat om live.
11.30 Avfärd mot Ulricehamn

Eva Strömblad Kommunpolis i
Lerum PoÄlvsborg/LpoAlingsås
0105-65 74 21 alt 0706–85 20 41
eva.stromblad@polisen.se

Nya medlemmar
Under 2017 fick vi hela 20 nya
medlemmar. Nu är vi totalt 77
medlemmar och har ökat med
57 nya medlemmar sedan vi
startade tre partssamarbetet
2016.
Årets mål är att vi skall klara 100
medlemmar under 2018.
Hjälp mig gärna att värva fler till
Lerums centrumförening så bjuder vi på en bukett blommor, värde
200 kronor.

Ulricehamn
12.00 Lunch på Restaurang Kallbadhuset i Ulricehamn.
13.00 Kommunstyrelsens ordförande hälsar välkommen och berättar
om Ulricehamns utveckling
13.30 Att använda vattnets kvalitéer – bostäder och livsmiljöer
14.30 Världscupen och mycket mer - Evenemangsstaden Ulricehamn
15.30 Stadsvandring
16.30 Hemfärd
Anmälan till marianne@sorling.nu
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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 dagbevakning.

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 framtidsmöten
 Driva på och medverka i utvecklingen av torghandelns 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
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