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Höstens frukostmöten
Frukostmötena pågår mellan kl. 07.45-09.30. Sparbanken Alingsås
bjuder på frukost och lokal (ingång från baksidan).
Anmälan till marianne@sorling.nu
torsdag den 22 november

tisdag den 17 december

Kalle Bodestig har närmare 20 års
erfarenhet från
e-handel. Både
genom att startat
och drivit egen
framgångsrik
e-handel men
även som systemleverantör åt större bolag.

Anna och Lisa berättar hur resan
från brunpapper i butikfönstren
till utmärkelsen Årets Stadskärna.

Idag jobbar han med sitt nystartade koncept Advized, ett expertnätverk som ska driva trafik till
webbshoppar.

DIALOG &
WORKSHOP
Översiktsplanen Lerum 2040
Vi bjuder in dig som är företagare
att diskutera hur samhällsplanering kan skapa förutsättningar för
ett hållbart näringsliv.
5 december kl. 15-18, Uppföljning
Plats: Meddelas vid anmälan.

De berättar om testarenan Drömmen om Borås som just
nu pågår. Välkommen för att få
inspiration till Lerums utveckling.

Näringslivsrådet bjuder in till frukost på
Garveriet!

Renée Norgren Jeryd och Lennart
Wassenius
Styrgruppen för Översiktsplanen
Lerum 2040 ÖP.
Jessica Waller från Business region
Göteborg deltar och pratar om regionens utmaningar och vikten av
att alla kommuner bidrar.
Anmälan senast 22/10
lerum.se/naringsliv

Torsdag 22 november kl. 7.30-9.00.
VD:n Karin Forsberg och delägaren Matts Johansson berättar mer på
temat ”Hållbarhet genom lokal matproduktion”.
Anmälan görs senast 15 november på lerum.se/naringsliv

kontakta

Centrumutvecklare
Marianne Sörling
0701-47 92 01
marianne@sorling.nu

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
22/11 To Frukostmöte
25/11 Sö Skyltsöndag
1-2/12 L/S Julmarknaden
9/12 Sö Jul i Lerum
15/12 Lö Jul i Lerum
17/12 Ti

Julfrukost

31/12 Må Nyårsfirande kl. 16.30

LYCKAD KUNDKVÄLL I LERUMS
CENTRUM
Torsdagen den 25 oktober kl. 19.00-22.00 bjöd vi in alla Lerumsborna till Kundkväll i Lerums centrum. Butikerna och
caféerna hade laddat med musikunderhållning och tilltugg till
minglet. Massor av erbjudande i alla butiker.
Vi annonserade i Lokalpressen,
Lerums tidningen, skickade
sms till alla 11 000 kunder som
har Lerumskortet och företagen
bjöd särskilt in sina VIP-kunder.
Kvällen blev väldigt lyckad och
butikerna vill att vi fortsätter med
liknade event.

Min spalt
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

De flesta yrkesverksamma går upp tidigare än solen och det är
riktigt mörkt utanför sovrumsfönstret när de åter är tillbaka i
sängen, i ambition om att försöka insupa sju, åtta timmars nödvändig sömn.
Regn och rusk kanske inte direkt
bidrar till att dra upp mungiporna
till öronhöjd, men tänk på hur
många det var som var missnöjda
i somras när det var varmt, soligt
och torrt. Det är inte för inte som
ordet lagom är så populärt i vårt
land.
För mig bjuder ofta hösten på ett
fantastiskt sceneri. En lagom hård
vindstyrka får träden att buga sig
majestätiskt – lugnt och värdigt.
Löv och blad skiftar färg.

Hemsida

Etableringsgruppen

Uppdatera din egen sida hos
Lerums centrumförening med en
länk till er egna hemsida.

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.

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.

Välkommen om du äger eller förvaltar fastigheter i centrala Lerum.
Kommande möten:
Tisdag den 13 nov kl. 13.30-15.30
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Tänk att alla dessa rikliga nyanser
av till synes vardagligt grönt, plötsligt omvandlas till het eld eller
massor av guld. Naturen är fantastiskt och den måste vi självfallet
vara rädd om. Det ansvaret gäller
självfallet alla, inte minst oss som
är aktiva och verksamma just nu
– vi kan inte lägga allt ansvar på
kommande generationer…
Andra frukostmötet för hösten
blir den 23 oktober och jag ser
självfallet fram emot att du kommer och lyssnar på Peter Rosengren som berättar om energieffektivisering.
VIP-kvällen står också inför
dörren, missa inte att komma till
Lerums
centrum
torsdag den
25 oktober.
Trevlig
höst!
Marianne Sörling
Centrumutvecklare
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Event och kampanjer under 2018
Planera in följande evenemang i din kalender:
Genomför Skyltsöndag den 25 november
Genomför en Julmarknad på torget och i Solkatten den 1–2/12
Genomför Jul i Lerum den 9 december
Genomför Jul i Lerum den 15 december
Genomför Fyrverkeri 31 december kl 16.30

Ett gemensamt trygghetsarbete har inletts!

Bra att veta om
upphandlingar och
inköp?
Vill du sälja dina varor eller
tjänster till Lerums kommun?
Håll utkik efter kommunens
aktuella upphandlingar för att inte
missa något tillfälle.
Lerum genomför regelbundet
upphandlingar av varor samt stora
och små tjänster. Vi hoppas att
du och det företag som du representerar vill delta i någon av våra
upphandlingar och öka servicen
till boende i Lerum.

Tveka inte att ringa 112 vid
pågående händelser.

https://polisen.se/utsatt-for-brott/
polisanmalan/

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

För att tipsa, rullista där du väljer
”Tipsa polisen”

Här kommer de två länkarna som
är användbara:

https://polisen.se/kontakt/
mejla-region-vast/

Lerum välkomnar även ditt företag att utmana verksamheter som
vi idag utför själva.

Eva Strömblad Kommunpolis i
Lerum PoÄlvsborg/LpoAlingsås

Alla upphandlingar annonseras på
webbsidan www.upphandlingar.nu

För att göra anmälan (det står tydligt vilka brott du kan anmäla):

0105-65 74 21 alt 0706–85 20 41
eva.stromblad@polisen.se

Elpriserna
Peter Rosengren berättade om vad händer med elpriserna i
framtiden och hur man kan sänka energikostnaderna idag och
imorgon.
Lite värmande tips och tankar om energi kom från kommunens energirådgivare den här oktobermorgonen.

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.
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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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