
LERUMS CENTRUMFÖRENINGS HANDLINGSPLAN 2019
Rent och snyggt

 � 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. 

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.

Trafik och tillgänglighet

 � 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 parkerings- 

 övervakning. 

Utbud och etablering

 � Arbeta med etablering av fler kvällsöppna kaféer  
 och restauranger. 

 � Genomföra Leva i Lerum 
 � Bjuda in till kontinuerliga möten med etablerings- 

 gruppen 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


