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Medlemsförmåner från Lerums Centrumförening

Är du företagare i Lerums centrala 

delar som vill vidareutvecklas, ex-

pandera, vidga ditt nätverk, få inspi-

ration eller har andra önskemål kan 

Lerums centrumutveckling troligtvis 

hjälpa dig.

Lerums centrumförening är en sam-

manslutning av näringsidkare, fas-

tighetsägare och Lerums kommun 

inom Lerums centrala delar. 

Vi arbetar för att göra Lerum ännu mera attraktiv och 

välkommande för dig.

Genom att vara medlem i Lerums centrumutveckling kan 

du få tillgång till många förmåner från Lerums centrum-

förening och dess medlemmar.

Nyhetsbrev

Vi producerar och skickar ut åtta till 

tio nyhetsbrev varje år med aktu-

ell information om vår verksamhet. 

Alla våra medlemmar och samar-

betspartner har också möjlighet 

att sprida sin information genom 

Nyhetsbrevet.

Praktik på 
Centrumföreningen!
Vi är Anna och Alicia som precis påbörjat vår 
praktik på Lerums centrumförening. Vi går 
första året på Uddevalla yrkeshögskola och 
läser Affärsutveckling inom besöksnäring. Vi 
bor båda i Göteborg och åker tåg hit varje dag. 
Vi har fått möjligheten att få utföra vår första 
LIA-praktik hos Marianne i 7 veckor. Vi ser 
enormt mycket fram emot att få utvecklas med 
allt som det innebär. Vi ser fram emot att få 
träffa er alla!
Anna Kaufmann, 21 år             Alicia Balia, 27 år

Gemensam frukost
Varje torsdag kl. 9 – 10 hos Systrarna Fasth
Torsdagar mellan klockan 09.00-10.00 träffas vi 
varje vecka och äter frukost tillsammans.
Vi bjuder på macka och kaffe och du kommer 
med dina idéer och frågor.

Vi är extra noga med att följa Corona-reglerna 
vilket betyder att vi under frukosten:
• Max 4 personer per bord
• Febertest innan man får gå in.
• Om du är krasslig stanna hemma
• Håll avstånd till varandra
Ingen anmälan krävs - dyk bara upp!

NYHETSBREV
JA NUA RI  2021

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

Lerumskortetansvarig
Berith Friberg
0705-24 35 63
berith.friberg@telia.com

Handla och Vinn 
pengarna tillbaka!
Vinn upp till 5000 kronor i presentkort!

Måndag den 25 januari till söndag den 31  
januari – har alla kunder möjlighet att vinna 
pengarna tillbaka genom att företagen inom 
Lerums centrumförening skriver summan för 
företagsnamnet på tävlingskortet.

Juryn drar en vinnare som får hela summan 
tillbaka upptill 5000 kr i presentkort.
Ex. har kunden handlat för 1887 kr så får kun-
den den summan tillbaka.

Kort, affischer samt tävlingsregler delas ut till 
alla medlemmar under vecka 3. Tänk på:
• Fråga kunden om de har ett tävlingskort 

annars så ge dem ett.
• Fyll i beloppet och företagsnamnet i någon 

av rutorna
• Uppmana kunden att spara kvittot för att 

kunna visa detta vid vinst
• Det räcker med en ruta för att vinna  

(Kunden behöver inte fylla hela kortet)

Vinnare publiceras på vår hemsida samt blir 
kontaktad av Lerums centrumförening.



Gemensam frukost

Vi träffas varje torsdag morgon kl. 09.00-10.00 för att  
gemensamt äta frukost tillsammans och utbyta idéer 
och erfarenheter.

Annonsering

Gemensam annonsering I Lerums tidning, Du som har 

som medlem extra förmånliga priser hos Lokalpressen 

och Radio P20.

Hemsidan

Alla medlemmar har en egen sida på  

www.lerumscentrumforening.se. Se till  

att ditt företags information, logotyp,  

och kontaktuppgifter hålls uppdaterade.  

Kontakta marianne@sorling.nu  för  

information gällande hemsidan. 

Medlemsförmåner för företag och dess anställda.

För alla våra medlemmar inom företag  

och fastighetsägare och dess anställda. 

Som medlem i Lerums centrumförenings  

medlemmar får varje år ett häfte med 

massor av erbjudande. Nästan 100 erbju-

dande som andra medlemsföretag erbju-

der dig som medlem. 

Uppvisande av medlemskort krävs för att ta del av erbju-

dande.

FÖRSTASIDAN

PÅ GÅNG LERUMSKORTET LERUM CENTRUM MEDLEMMAR PRESENTKORT
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Prenumerera på vårt nyhetbrev  
och få tips och information direkt  

i din inkorg – registrera dig här

LERUMS NYA P-HUS 
 

 Just nu pågår arbetet på Lerums 
nya P-hus. Arbetet beräknas vara 

färdigt i juni 2017. Läs mer

PRESENTKORT 
 

 Den perfekta presenten – för alla 
tillfällen. Ladda med valfritt belopp. 

Läs mer

Följ oss på Instagram: 
 

@lerumscentrumforening

KONTAKTNYHETSBREV
Håll dig uppdaterad om vad som händer i Lerum! 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lerums Centrumförening 
Box 92, 443 22 LERUM 
 
0302-175 06 | Fax: 0302-167 08Din e-post

SKICKA
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Presentkort

Alla medlemmar kan ansluta 

sig till Lerums kundkort  

”Lerumskortet” om du har en 

kommersiell inriktning. Genom 

att vara ansluten till Lerums 

kundklubb kan Ni också ta emot Lerums presentkort. 

Idag är vi över 30 företag som är anslutna till Lerums 

kundklubben. Kostnaden under 2021 är 500 kr per månad 

och då ingår även Lerums Kundklubben

Lerums Kundklubb

Alla medlemmar kan ansluta 

sig till Lerums Kundklubb om 

du har en kommersiell inrikt-

ning. Du når 12 000 Lerums-

bor med erbjudande via sms, 

e-post och brev.

Evenemang

Lerums centrumförening har tidigare 

genomför vi 4–5 olika evenemang per 

år. Under 2020 ändrade vi inriktning 

och bjuder in torghandlare till varje 

fredag och lördag och söndag där alla 

kan delta kostnadsfritt om företaget är medlem. Allt för 

att det ska vara mysigt nästan alltid i Lerums centrum.



Utbildningar

Under 2021 och 2022 så har vi haft lyckan 

att få stöd från Göteborgs Insjörike och 

Göteborgs Köpmannaförbund till ett stort 

antal kostnadsfria utbildningstillfällen.

Vi erbjuder utbildningar för dig och din 

personal inom säkerhet, marknadsföring, 

försäljning och många andra ämnen med 

intressanta föreläsare. Större seminarium med mer kända 

föreläsare kommer att ske vid några tillfällen under året.

Handlingsplan

Under oktober-november tar vi varje år fram en ny han-

dlingsplan med ett stort antal projekt tillsammans med 

medlemmarna. Var med och påverka hur vi tillsammans 

utvecklar Lerums centrala delar.

Marknadsråd

Var med och påverka utveck-

lingen i Lerums centrala delar 

tillsammans med dina grannar. 

Hör av dig om du vill delta i 

Marknadsgruppen.

LIVSKRAFTIGT 
NÄRINGSLIV

KURSUTBUD 2021 –  202 2



Nytt varumärke

Under hösten 2020 genomförde en grupp 

inom Lerums centrumförening ett var-

umärkesarbete där vi arbetade fram ett nytt 

varumärke. Detta kommer att presenteras 

under våren 2021. 

Etableringsgrupp

I etableringsgruppen samarbetar vi med att utveckla 

centrala Lerum och vi arbetar för att fler skall etablera sig 

på rätt plats för att öka attraktiviteten i Lerums kommun. 

Hör av dig om du vill delta i Etableringsgruppen om du 

äger någon fastighet i centrum.

Visionsgruppen

Inom de närmaste 5–10 åren kommer stora bygg och ut-

vecklingsprojekt att äga rum i Lerums centrum. Nya och 

sedan länge efterfrågade verksamhetslokaler, kontor och 

bostäder kommer att byggas. Centrum kommer att bli en 

myllrande och levande plats där ett ökat antal boende 

och arbetande i området ger ett bättre underlag för vår 

befintliga handel och service men också för nya etabler-

ingar. Lerums centrumförening deltar aktivt i utveckling-

sarbetet av centrum.

Visionsgruppen träffas ett flertal gånger per år för att 

dela med sig av planer, utmaningar och tankar för res-

pektive byggprojekt och på så sätt hitta gemensamma 
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nämnare och strategier som stärker såväl det enskilda 

projekt som helheten. Självklart ingår även represen-

tanter från Lerums kommun i gruppen. Tillsammans ska 

parterna bygga ett Lerums centrum som stolt kan möta 

framtiden.

Utvecklingsgruppen

I utvecklingsgruppen träffas 

fastighetsägarna och Lerums 

kommuns tjänstemän och 

planerar och genomför för-

bättringar i Lerums centrum. 

Ett synligt exempel är den nya 

lekplatsen på torget.

Södra Lerum

I Södra Lerum träffas de fas-

tighetsägare som har fastigheter 

runt Takåsen och Ljungs för att 

förbättra området och knyta 

ihop centrum från Aspedalen till 

Bagges torg. 9 Blomsterkrukor 

och julbelysning på fastigheterna 

genomfördes under 2020

På liknande sätt som övriga samarbetsgrupperingar i 

föreningens regi, gällande ex. marknadsföring, stadsmiljö 

och etablering, är syftet att öka samverkan mellan cen-



trums olika parter för att gemensamt nå det allra bästa 

resultatet för utvecklingen av Lerums centrum.

Julbelysning

Lerums centrumförening ombesörjer upp 

och nedtagning samt förvaring av jul- 

belysningen. Utanför Fjällmans samarbetar 

vi med Växtrum för att utsmycka gången 

från tågen till centrum. Utsmyckning Lerums 

centrum finansierar Solkatten vilket vi vill ge eloge till.

Lerums värdarna

Lerums centrumförening har fått stöd från Göteborgs  

Insjörike att driva projektet  

”Arbete genom Nätverk” för att 

låta arbetslösa att praktisera 

hos Bengt och Roger som är 

ansiktet utåt mot våra besökare 

och har ansvaret för att miljön 

i centrum är ren och välkom-

mande. Samtidigt lär vi känna 

deltagarna och hjälper dem ut 

på arbetsmarknaden.



Sms-varning 

Vi skickar ut sms eller E-post till alla 

medlemmar med information om  

stöldligor och snattare.

Ring eller maila och berätta så hjälper vi 

varandra.

Läs mer Råd och hjälp vid problem

Om du får problem med något som rör ditt företag så 

försöker vi hjälpa dig vidare med kontakter och råd. Ta 

kontakt med Lerums centrumförening  

marianne@sorling.nu alt 0701-47 92 01 eller ta tag i Bengt 

eller Roger.

Felanmälan eller frågor

Vid frågor eller felanmälan som rör vårt gemensamma 

vardagsrum så ta kontakt med Lerums kommuns KOMIN 

Telefon: 0302-52 10 00

E-post vvvv@sss.se alt www.lerum.se
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10 % rabatt 
på hela Egenvårdssortimentet. Gäller ej recept-
fria läkemedel. Erbjudandet kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.
0771 – 612 612 Göteborgsvägen 9

En månad gratis träning 

0101 – 55 52 83 Göteborgsvägen 3

10 % rabatt på hela köpet
Gäller ej presentkort, Låna & Läs, frimärken 
kan ej kombineras med andra rabatter.

0302-106 29 Solkatten Köpcentrum

10 % rabatt 
på hoodies, T-shirts och sweatshirts.

0739 – 63 19 47 http://bollesport.se/

Sveriges bästa hamburgare

072-317 11 69 Bagges Torg
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10 % rabatt
på ordinarie pris på hela sortiment.

15 % rabatt
på skyddsutrustning, gäller på ordinarie priser.  
Tvättbara munskydd, engångsmunskydd och handsprit.

Presentkort på Linas matkasse 
När du bokar en kostnadsfri värdering av din 
bostad får du ett presentkort på Linas matkasse.

10 % rabatt
på ordinarie pris på hela sortimentet.

0302-556 50 Almekärrsvägen 9

10 % rabatt 
på första behandling, på kurser och  
föreläsningar

070-422 78 24 www.clfrisk.se

0302-680 800 www.bq.se

0302-133 29 Solkatten Köpcentrum

0302-102 25 Bagges Torg 13
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10 % rabatt 
på ordinarie pris på mat, godis och dryck.

10 % rabatt 
på ordinarie pris på hela sortimentet.

15 % rabatt
vid köp av tacos.

070-827 10 10  www.swedishtaco.se

10 % rabatt 
på samtliga program biltvätt och gratis kaffe vid 
tvätt.

Vi bjuder på första årsavgiften 
på Bankkortet.

0302 12070 Göteborgsvägen 2

magnus@fishnchips.se Stationsvägen 4

0302 – 556 00 Centrumpassagen 3-5

0302-105 29 Bagges Torg 1/Solkatten Köpcentrum



13

10 % rabatt 
på ordinarie pris på hela sortimentet.

10 % rabatt 
vid köp av minst 500 kr. 

10 kr rabatt 
på ordinarie pris, kan ej kombineras med andra 
erbjudanden.

25 % rabatt 
på målgruppstyrda annonser på webben.  
Gäller för företag och vid ett bokningstillfälle.

0302 – 510 50 Göteborgsvägen 3

0302-147 53 Brobacken 11

0302-109 80 Aspenäsvägen 2

10 % rabatt 
på ordinarie pris på hela sortimentet.

0302 – 149 40 Bagges torg 5

0709 – 99 54 64 Bagges Torg 17
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7500 kr rabatt 
på vårt arvode eller någon av våra tilläggs- 
tjänster.

30 % rabatt på kurser
samt kostnadsfri rådgivning till företag som är 
yngre än tre år.

nyforetagarcentrum.se/lerum lerum@nyforetagarcentrum.se

10 % rabatt 
på alla växter och snittblommor i butiken.

SEB Lerum bjuder alla nya kunder på vår  
paketlösning ”Enkla Vardagen” första året.

10 % rabatt 
på ordinarie pris på hela sortimentet.

0302-49 80 88 Brobacken 2c

0302-131 20 Stationsvägen 8

0302-77 92 01 Almekärrsvägen 9

0302-716 85 www.sellmans.com
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2 affischer för 350 kr 
Affischer till gatupratare 50x70, inklusive frakt. Eventuellt  
originalarbete tillkommer. 

10 % på produkter 
5 % på klippning och behandlingar

10 % rabatt 
på ordinarie pris på hela sortimentet.

10 % rabatt 
på färg från Caparol och Jotun. Gäller på ordi-
narie pris om du meddelar innan köp.

10 % rabatt 
på lunchen.

0321 – 266 00 www.lh-tryck.se

031 201980 Centrumpassagen 4

0302–719 62 Göteborgsvägen 4

0302-71 70 00 Göteborgsvägen 21

0302-412 96 Solkatten Köpcentrum
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Företag i föreningen erbjuds möjlighet  
till att bli fakturakund hos Tempo.

10 % rabatt 
på skyltar, rollup, bilstripning. 

10% rabatt 
på valfritt annonspaket.  
Kontakta linda.erixon@radiope20.se för  
rådgivning och hjälp med din annons.
  

10 % rabatt  
på ordinarie pris på hela sortimentet.  
Din skönhetsbutik i Solkatten köpcentrum.

0302-102 04 Bagges Torg 3

10 % rabatt 
på mobiltillbehör.

077-111 51 15 Bagges torg

0302-52 44 44 Solkatten Köpcentrum

 0302-230 30 info@ekstromreklam.com
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10 % rabatt 
på ordinarie pris på hela sortimentet.

10 % rabatt 
på hela Egenvårdssortimentet. Gäller ej receptfria 
läkemedel. Erbjudandet kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

10 % rabatt 
på ordinarie autogiropris. Fri medlemsavgift 
(ord. pris 549kr).

info.lerum@actic.se Häradsvägen 3

20 % rabatt 
på kemtvätt och skrädderitjänster. Gäller inte 
mattvätt, mangling, skjortor.

0101- 774133 Solkatten, Adelstorpsvägen 8I

0302- 718 10 Adelstorpsvägen 9

10 % rabatt 
på alla armbandsur till medlemmar  
(ej rea-priset)

0302 – 80 99 94 Lilla Torget 13

0771-450 450 Stationsvägen 10
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Princesstårta 5-bitars 65:00. (Halva priset!)
Ord pris 130, Max 1 tårta per kund och hushåll. 
Gäller t o m 31 dec 2021.

Köp 4 rätter, betala för 3
Max gräns 100:- 

 0302-10011 Göteborgsvägen 3

Brandvarnare och brandfilt
till alla nya Guldkunder. 

0302 – 555 78 Lilla Torget 7

10 % rabatt  
på produkter.
 
 
0302-109 01 Bagges Torg 15

Vigsellokal på köpet 
Vid helgbokning av festlokalen Smedjan  
bjuder vi på hyran för intilliggande  
Vigselverket.

0302 – 52 27 12           Hulans Torg

0707 - 24 46 20 www.smedjanitollered.se
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20 % rabatt 
på manikyr.

0739-957 967 Holmenbacken 3

15 % rabatt 
på Lifes egna varumärke,10% rabatt på skor och 
tofflor.

0302-712 41 Bagges Torg 9

10 % rabatt 
Gäller framkallning, ramar och album till  
ordinarie pris.

0302-147 45 Solkatten, Stationsvägen 5
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