NYHETSBREV
Februari 2019

Bygg och exploateringsmöte
Fredag den 8 mars (nytt datum) kl. 13.30-15.30 i konferensrummet Eken i kommunhuset på Bagges torg.
Nu är det återigen dags för ett
möte mellan exploatörer och
fastighetsägare i Lerums Centrum
och tjänstemän och politiker från
Lerums kommun.
Syften med att vi träffas i den här
konstellationen är följande.
Att alla som är inblandade i byggnationer och utveckling av Lerums
centrum träffas och lär känna
varandra lite bättre.

Den 14 februari deltar samtliga
kommunalråd och vi får lyssna till
de politiska målsättningarna för
den nystartade mandatperioden.
Bostadsbyggande och utvecklingen av centrum står i fokus för deras presentation. Givetvis kommer
vi även tillsammans att uppdatera
oss kring framdriften i pågående
planer. Annika Sjöberg, samhällsbyggandschef och Cecilia Friberg,
chef samhällsplanering deltar från
samhällsbyggnadskontoret.

Vårens frukostmöten
Frukostmötena pågår mellan kl.
07.45-09.30. Sparbanken Alingsås
bjuder på frukost och lokal (ingång från baksidan). Anmälan till
marianne@sorling.nu
Onsdag den 27/3
kl. 08.00-09.30

Att fastighetsägare, exploatörer
och kommun har en gemensam
syn på vad som bidrar till ett attraktivt centrum

Välkommen

Alexander Albenius, Eva Andersson, Lill Jansson och Christian
Eberstein är i majoritet och deltar
på frukostmötet och berättar
tillsammans med Rene Norgren
Jeryd.

Susann Haggren & Marianne
Sörling

Välkommen

Städmorgon

Evenemang och kampanjer 2019

Boka redan nu in

Planera redan nu in följande evenemang i din kalender.

Måndag den 15 april kl. 08.0009.30

Städmorgon 15 april
Påsk event 18–22 april
Lerumsdagen 25 maj
Skördefest 28 sep
Leva i Lerum mässan 28 sept
VIP-kväll 24 okt
Halloween 26 okt
Skyltsöndag/julstart 24 nov

Att gruppen uppdateras kring det
senaste gällande utvecklingen av
centrum.

Vi städar tillsammans Lerums
centrum en kort stund och därefter bjuds det på en god frukost.
Anmälan till
marianne@sorling.nu
kontakta

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

Du är självklart välkommen att
anmäla ditt deltagande redan nu.

Ordförande i Lerums Centrumförening
Pierre PG Gustafson
0302-716 85, 0705- 77 16 85
info@sellmans.com

Julmarknad 30 nov – 1 dec
Jul i Lerum - Tomteparad 9 dec
Nyårsfirande 31 dec

Lerumskortet ansvarig
Berith Friberg
0705-24 35 63
berith.friberg@telia.com
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Kalender
15/4 Må Städmorgon
18-22/4

Påskevent

25/5 Lö Lerumsdagen
28/9 Lö Skördefest
28/9 Lö Leva i Lerum
24/10 To VIP-kväll
26/10 Lö Halloween
24/11 Sö Skyltsöndag
30/11-1/12 Julmarknad
9/12 Må Jul i Lerum - Tomte		parad
31/12 Ti

Nyårsfirande kl. 16.30

Min spalt

Nu är snart våren här, vilket är jättehärligt. Vintern är inte min
årstid utan jag lever upp när solen börjar synas igen. Själv är
jag jätteglad för att i veckan skall vi starta upp vårt vattenkraftverk i Ulricehamn och producera el, vilket jag tycker skall
bli spännande.
Något som också är vår för mig är
städmorgonen som vi bjuder in till
15 april. Vi träffas alla på Bagges
torg med sopborstar för att göra
vår fint inför påsken. Missa inte att
anmäla dig så att du får frukost.

Hjälp mig gärna att värva fler till
Lerums centrumförening så bjuder vi på en bukett blommor, värde
200 kronor.

Våren för mig är även bokrean
som startar i veckan, då brukar jag
passa på att köpa massor av böcker som jag tyvärr ibland glömmer
bort att läsa.
Missa inte vårt första frukostmöte
där politikerna berättar hur deras
visioner ser ut för Lerums centrum.

Marianne Sörling
Centrumutvecklare

Etableringsgruppen Lerumskortet

After ski - en succé!
Den 2 feb samlade massor av
besökare till musik, underhållning och disco. Nu är alla fredagar
skridsko-disco för alla barn och
ungdomar vilket har gjort att
besöken till centrum har ökat.

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 förvaltar fastigheter i centrala Lerum.

Ta kontakt med Berith Friberg på
tel 0705-24 35 63

Kommande möten:
Torsdag den 9 maj kl. 10-12

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

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.

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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Nya medlemmar
Under 2018 fick vi hela 20 nya
medlemmar. Nu är vi totalt 79
medlemmar och har ökat med
60 nya medlemmar sedan vi
startade trepartssammarbetet
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.

Handla lokalt
Bild på medlemserbjudehäftet
Medlemserbjudande för alla företag och dess anställda i Lerums
centrumförening.

Framtidsmässa i
Lerums nya arena
Lördag den 28 september i
samband med Skördefesten på
Bagges torg.

Hemsida
Uppdatera din egen sida hos
Lerums centrumförening 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.

På Arenan kommer det att finnas
ett 50 tal utställplatser att hyra
och vi kommer även att ge ut en
särskild tidning, samt sprida i alla
sociala medier.
Boka redan nu in datum, plats och
monter.
Mer information kommer!

Nu är det dags att meddela Marianne vad du vill erbjuda medlemmarna och dess personal under
2019.
Är du företagare i Lerum stadskärna som vill sprida dina erbjudande
till andra företag och dess anställda så får du nu chansen att öka din
försäljning och medverka till att
Handla lokalt i Lerum.
Uppvisade av medlemskort krävs
för att ta del av erbjudandet.
Nytt medlemskort får du så snart
medlemsfakturan är betald.
Under januari kommer vi att göra
klart medlemserbjudande som ger
medlemmar och dess personal att
få erbjudande i medlemsföretagen.
Du kommer att få e-post från mig
inom närmaste tiden. Jag vill att
du meddelar mig ditt erbjudande.
Tänk på att det gäller hela 2019
om inget annat står i annonsen.
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LERUMS CENTRUMFÖRENINGS HANDLINGSPLAN 2019
Rent och snyggt

Trafik och tillgänglighet

 Bjuda in till en gemensam Städmorgon med fika.
 Samordna renhållningen utanför restauranger/
caféer.
; Skapa kontakt med trafikverkets ansvariga person
för centrums skötsel
 Utreda och samordna finansiera en Lerumsvärd.

 Arbeta för att plan tas fram för en ökad
tillgänglighet till Lerums Centrum.
 Delta i framtagningen av parkeringsstrategi för
Lerums centrum.
 Utreda möjlighet till P-hänvisnings skyltar.
 Utreda möjligheten till en ökad parkeringsövervakning.

Medlemsvård och Vi-anda
 Samordna och bjud in till Afterwork 2 ggr för
medlemmarna.
 Bjuda in till egen Centrumgala med utdelning av
pris till ex. Årets Näringsidkare.
 Genomföra 4 frukostmöten med olika teman.
 Skapa en Fadderverksamhet för nyetablerade
medlemmar.

Tryggt och säkert
 Genomföra en trygghetsvandring med relevanta
personer.
 Bjuda in medlemmarna till en utbildning inom
DHLR
 Se över och samordna belysningen för att skapa
en bra ljussättning i centrum och lyfta fram den
fina miljön.
 Skapa ett trygghetsprojekt tillsammans med
ungdomar, för att minska skadegörelse, brott och
drogförsäljning och skapa en närmare kontakt med
alla aktörer.

Stadsmiljö
 Medverka till att snygga till entrén till Tunneln vid
stationen så att den upplevs som trygg.
 Påverka Lerums kommun så att torgstadgarna de
följs.
 Driva projektet ”Vision för Lerums centrum” och ta
fram en åtgärdslista för Lerums centrum
 Utreda möjligheten och samordna finansieringen
över en utökad julbelysning i centrum.

Utbud och etablering
 Arbeta med etablering av fler kvällsöppna kaféer
och restauranger.
 Genomföra Leva i Lerum
 Bjuda in till kontinuerliga möten med etableringsgruppen och samordna utbudet i centrum.
 Framtidens centrum: Anordna samverkansmöten
mellan kommunen och exploatörer.

Marknadsföring, event, info
 Marknadsföra Lerums centrum i Sociala medier,
instragram, Facebook sida, hemsida med målet att
öka antalet följare.
 Skapa ett välkomstpaket från kommunen och
centrumföreningen till nyinflyttade med
medlemserbjudande och Lerumskortet.
 Ge ut nyhetsbrevet 10–11 gånger
 Genomföra följande evenemang:
; Vinterkalaset – After ski 2 feb
; Alla hjärtans dag 14 feb
Påsk event 18–22 april
Lerumsdagen 25 maj
Skördefest 28 sep
VIP-kväll 24 okt
Halloween 26 okt
Skyltsöndag/julstart 24 nov
Julmarknad 30 nov – 1 dec
Jul i Lerum - Tomteparad 9 dec
Nyårsfirande 31 dec
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