NYHETSBREV
Mars 2020
Frukostmöte med Eva Strömblad,
Polisen
torsdagen den 12 mars kl. 08.00-09.30 - Å-rummet mitt i mot
Handelsbanken
Polisens samarbete med kommunen och olika externa parter för att öka
tryggheten. Eva Strömblad berättar vad medborgarenkäten visar, polisens brottsstatistik m.m.
Anmälan till marianne@sorling.nu

Föreläsning om Sociala medier
Marknadsföring & Kommunikation.
Torsdag den 19 mars kl. 19.00-21.00 i Å-rummet
Eller: Hur ni får den effekt ni vill ha från den målgrupp ni vill ha. Eller:
10 exempel på lyckad kommunikation med Adam Agerbrink. Missa
inte en fanatisk föreläsning i kommunikation och sociala medier. Helt
kostnadsfritt.
Anmälan till marianne@sorling.nu

Etableringsgruppen
Nästa möte är torsdag den 12 mars kl 10-12.00 i vår lokal ovanpå moset.
Välkommen om du äger eller förvaltar fastigheter i centrala Lerum.

Frukostmöten
tid: kl 08.00-09.30
12 mars – Tryggt i Lerum
12 maj – Framtiden i Lerum
8 okt – Har du tips på tema?
2 dec – Julfrukost

After Works
Ta chansen att bjuda in Lerums
centrumföreningens medlemmar
till ditt företag, berätta, erbjud
förmåner, mingla och bjud på
något att äta/dricka
Tisdag den 14 april, kl 19.00-21.00
Tisdag den 9 juni, kl 19.00-21.00

Utbildningar
tid: 19.00-21.30
april

HLR-utbildning

oktober Utveckla ditt företag
november Säljutbildning med
Kenth Åkerman
kontakta

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

Lerumskortet ansvarig
Berith Friberg
0705-24 35 63
berith.friberg@telia.com
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Event i Lerum
Föreningslördag lördagar med
start cirka 5 april till 5 september
Påsk event 6–11 april
Smaka på Lerum lördag den 30
maj
Lerumsdagen lördag den 30 maj
Grill SM 6 september
Vipkväll torsdag den 29 oktober
Oktoberfest i Solkattens garage lördag den 3 oktober
Halloween lördag 31 okt
Skyltsöndag den 29 november
Invigning av isbanan 29 november
Julmarknad med tomteparad
28–29 november
Jul i Lerum – tomtar

Hemsida
Missa inte att uppdatera din hemsida som finns på vår hemsida, där
alla medlemmar i Lerums centrumförening har fått en egen sida
med en länk till er egna hemsida.
Du har nu 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.

Min spalt

Nu börjar våren närma sig, även om nederbörden är det mesta
som folk pratar om när vi har möte. Jag har aldrig gillat regn
förrän nu när jag har ett eget vattenkraftverk som gillar höga
vattenmängder som då producerar många kilowatt. Man kan
snabbt ändra sig när pengabörsen blir inblandad.
Det som är roligt är att Solkattens
köpcentrum ökade med 4 % vid
ingångarnas räknare och även
butikernas omsättning ökade mot
föregående år.

Missa inte att anmäla dig till
frukostmöte m.m.

Annars så tycker jag att vi får
nyheter om att butikskedja efter
butikskedja går i konkurs. Samtidigt ökar efterfrågan på det unika
varorna, allt ifrån livsmedel och
laga sina skor eller jeans.
Jag tänker tillbaka på min mormor som lärde mig att laga mina
strumpor, jag har aldrig lagat
några strumpor men det kanske
kommer också.

Marianne Sörling
Centrumutvecklare

Vi väntar på spänning på att
fiskaffären skall öppna i gamla
Team Sportia-lokalen, vilket sker

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

Lerumskortet

Nya medlemmar

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.

Årets mål är att vi skall klara
100 medlemmar under 2020.

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

SMS-tjänsten ingår i medlemsavgiften

Hjälp mig gärna att värva fler till
Lerums centrumförening så bjuder
vi på en bukett blommor, värde 200
kronor.
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
i er butik ringer och meddelar oss tecken. Varnings-sms är kostnadsvad som just hänt. Detta bygger på fria för medlemmar och
nätsamverkan.
vi kan, genom
Missa inte att anmäla till oss direkt att gå samman,
på 0701-479201 eller via
stoppa stöldlimarianne@sorling.nu
gor i Lerum.

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

så snart utrustningen till butiken
levereras.
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Hänt sedan sist
Frukostmöte Ljus i Lerum
Onsdagen den 19 februari bjöd vi in alla medlemmar
till årets första frukostmöte i Å-rummet som ligger
mitt i mot Handelsbanken. Vi samlade ett trettiotal

nyfikna medlemmar där Kajsa Sperling Kajsa Sperling från White skapade en nyfikenhet på Lerums
centrum som flödade i ljus, verkligen Ljus i Lerum.

Årsmöte i Lerums centrumförening
Årsmötet på Restaurang Torarica i förra veckan var både gott och trevligt. Patric Ljunggren berättade om
styrelsens arbete, där också styrelsen berättade om ljus i Lerum, arbetet med att utveckla bostadsbyggandet i
stadskärnan. Årsmöte valde delvis nya ledamöter.
Ny ordförande
Styrelsen, utvecklingsprocess
Sven Henriksson

Patric Ljunggren

Näringslivet

Fastighetsägarna

Nina Martis

Marie Mikkelsen

Lerums kommun
(utses av kommunstyrelsen)

Patric Ljunggren
Vice ordförande

Leif Ljungh
Kassör

Renée Bengtsson
Annika Sjöberg

Petra Ekström

Christer Harling

Åsa Qvist Ek

Owe Krook

Sven Henriksson
Ordförande

Alexander Albenius

Suppleant
Sandra Fasth

Avgående ordförande Patric Ljunggren
har ordet
Årsmötet för LCF genomfördes 25 februari och jag tackar
styrelsen och medlemmarna för året som gått. Jag kommer att
sitta kvar som vice ordförande med Sven Henriksson som nyvald ordförande.
Sedan i somras så har styrelsen
aktivt arbetat med en 5-årsplan
och prioritera fokusområden.
Prioriterade fokusområden utan
inbördes ordning är:
Rent och snyggt. Vi arbetar med
ett rent, tryggt och roligt centrum.
Visionsgruppen. Arbeta långsik-

tigt med att öka attraktionen i
centrum. Även arbeta med 5årsplanen, ökad befolkningstillväxt
ger ökad lokal handel.
Utveckla handel. Utveckling och
samverkan med gemensamma aktiviteter och jobba med varumärket Lerums centrum.
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Samverkan och vi-anda. Driva
arrangemang och mötesplatser
för att ge möjlighet till medlemmarna att nätverka, utbildas och
informeras.
Styrelsen kommer fortsatt att vara
aktiva i arbetet och jobba nära
Marianne som vår centrumledare.
Vi har höga ambitioner och
tillsammans, både handlare,
fastighetsägare, kommunen och
övriga näringsidkare med intresse
för centrumutveckling, kommer vi
att lyckas!
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Föreningslördagar
Under våren 2020 kommer
Centrumföreningen i samverkan
med Lerums kommun starta
föreningslördagar på Bagges
torg i Lerum och vid regn inne
i solkatten. Föreningslördagarna
vänder sig till kultur- och fritidsföreningar, trossamfund.
Föreningslivet bjuds in för att skapa prova-på aktiviteter, visa upp
sin verksamhet och kanske sälja
kaffebröd eller begagnade sportprylar för att få in lite pengar till
lagkassan.

och fortsätter fram till julen. Ni
anmäler er till vilken helg ni vill
medverka på nedan:

Tanken är att vi startar helgen
4 april och slutar helgen 6 juni,
totalt 10 helger. Vi fortsätter 5 sep

Lördagar, kl. 12-15
Plats: Bagges torg eller Solkatten
beroende på väder

OBS! Centrumföreningen är kontaktperson och den som på plats
hjälper er med organiseringen.

Det kommer att bli införreportage
i lokalpressen så att ni får chansen
att bjuda in stort. Vi kommer att
skapa evenemanget och sprida
i våra olika sociala medier. Viktigt att ni också hjälper oss i era
kanaler.
Vi lånar ut bord, stolar, tält och
ljudanläggning, Lokalpressen bjuder på en kvartsida helgen innan
och efteråt en uppföljande artikel.

Lerums Fisk & Delikatesser öppnar på
Bagges Torg
Äntligen en fiskaffär i Lerums Centrum. Saknaden har varit
stor bland flera av oss som minns Lindqvists Fisk
Nu satsar Mikael från Floda Torg.
Mikael är från fiskarsläkt på
Hönö och har haft fiskbutik i Floda sedan 10 år tillbaka. Mikael har
lång erfarenhet från fisk i alla dess
former. Leverantör är Göteborgs
Fiskauktion.
Kompanjonen Magnus kommer
närmast från havsfiskefartyget
Viktoria NC 315. Magnus är
utbildad kock och har arbetat på
restaurangerna MR P, Kajskjul 8
m.fl.

Nu på lördag öppnar de ny fräsch
delikatessbutik inne på Bagges
Torg. De kokar sina egna skaldjur,
röker sin egen lax, för att få så bra
kvalitet och smak som möjligt. De
kommer att tillverka mat såsom
fiskgratänger, sallader såser, mm.
Butiksytan är ca 200 kvm.
De kommer att hålla utbildningar
i matlagning, fiskhantering. De vill
lyfta fram finare lunchalternativ
som take away, Mikael ser gärna
att gamla kunder från Floda och
Gråbo hittar hit.
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Invigningsdagen bjuder på musikunderhållning, provsmakning av
nybakt bröd, ostron, ostar, egentillverkad sahsimi, ceviche samt
alkoholfritt bubbel mm.
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Arbete genom nätverk - Lerumsvärden
Projektet som finansieras av aktörer i Lerum och Göteborgs
Insjörike har till mål att få de som är utanför arbetsmarknaden
in i arbete.
Till dags dato har vi sju deltagare
men vi räknar med att bli fler.
Våra utländska migranter går
på SFI halva dagarna och halva
dagarna arbetar dom med Lerumsvärden. Allt under tre dagar
per vecka.
“När deltagarna är hos mig är
det svenska som gäller då språket
är nyckeln till ett arbete. De är
ambitiösa, alerta, trevliga och vi
önskar dem all framgång, säger
Lerumsvärden Bengt Helgius.”
Vi håller rent och snyggt, informerar besökare, samt rap-

porterar fel och brister till fastighetsägare, kommunen och
Västtrafik. Vi rapporterar även
eventuella skadegörelser och
inbrott.
Centrumvärden har arbetsområdet mellan Säveåns stränder och
motorvägen. Samt från Lerums
Gymnasium ner till Aspedalens
Hållplats och Aludden.
Hittills har vi genomfört regelbundna städningar och tvättar
bort klotter på kakel och väggar i
gångtunneln upp till tågen. Vi har
varje dag städat alla gångytor,

Ny kontorschef på Länsförsäkringar i
Lerum
Jag heter Anders Liljehaga och jag är sedan i december ny
kontorschef på Länsförsäkringar här i Lerum. Jag har arbetat
på Länsförsäkringar i drygt ett år och är sedan tidigare kontorschef för kontoret i Alingsås, där jag också bor tillsammans
med fru och två barn.
Jag har en relativt lång bankerfarenhet, så det har varit en rolig
utmaning att känna sig ”ny på
jobbet” i ett kundägt bolag med ett
sådant brett utbud av tjänster och
möjligheter som Länsförsäkringar har. Lerum är en spännande
marknad med många möjligheter.
Närheten till Göteborg och de mycket goda pendlingsmöjligheterna
gör kommunen attraktiv att bo
i, men det finns också en lokal
företagaranda – en svårslagen
kombination. Jag ser fram emot

att utveckla och stärka vår lokala
närvaro här!
Någonting som kommer att påverka vårt arbete och hur vi träffar
kunder en period framöver är att
vi behöver renovera vår lokal på
Lilla Torget. Tanken var från början att göra detta under kvällstid
och på helger, men vi har landat i
att det blir en alltför tidskrävande
process. Därför stänger vi kontoret
tillfälligt från och med 1 mars.
Det går inte att skärma av lokalen
på ett bra sätt under renoveringen.
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parkeringsplatser samt snyggat till
vid återvinningsstationen. Vi har
även städat under alla broar samt
stränderna längs Säveåns lopp
samt hittills lämnat in ett femtiotal fel och brister till kommunen,
Västtrafik och våra fastighetsägare.
Vi har även lov att snygga till på
Växtrums fina viloplatser.

Arbetet beräknas vara klart i sommar och återinvigning planeras till
augusti 2020.
Vi på Lerums kontoret kommer
att sitta i Alingsås under renoveringen men finns att nå som
vanligt.
Vill man ha hjälp med ett vardagsärende är man givetvis välkommen till kontoret på Norra
Strömgatan 5 i Alingsås, eller
närmaste Länsförsäkringskontor
där man befinner sig.
Våra mäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling finns på
Almekärrsvägen 9 i Lerum.
Välkommen att höra av dig till
Anders Liljehaga
Anders.Liljehaga@lansforsakringar.se
Kontor Alingsås & Lerum
Tfn 0322-785 29

