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Lerum - bäst i väst

I allra högsta grad 
relevant

Henrik Ripa
Kommunstyrelsens ordförande

Lerum

”Det jag har hört är enbart posi-
tiva uppfattningar om tidningen, 
den är uppskattad. Jag upplever 
det som en produkt att fortsätta 
med i framtiden. Framför allt har 
ni lyckats få till bra framsidor. 
Tidningen är också i allra högsta 
grad relevant med tanke på att 
den når alla företagen.”

Distributionen 
fantastiskt bra

Anna Thaleinus
projektledare och
inflyttad Lerumsbo

”Mycket bra blandning av per-
sonliga intervjuer, bostadspro-
jekt samt annonser om aktuella 
företag och företagsutveckling-
ar. Tidningen är trevligt skriven 
och distributionen är fantastiskt 
bra, med stor spridning.”

InsiktLerum

Lockar nya företagare

Distr. i sept. 2005 till hushåll och företag inom Lerums kommun samt till kontor i Göteborg, Partille, Härryda och Alingsås. 

Skolan ut i skogen

Visar vägen i Gråbo

Lysande framtidsutsikter– Lerumsgymnasister bäst i väst i Ung Företagsamhet

Visioner och reportage från Lerums kommun 
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Felicia 20 år – egenföretagaren som satte Floda på kartan
Se sidan 16

Nu byggs unika Norra HallsåsSe sidan 6

Allt fl er fl yttar in till Lerum
Se sidan 12

Distr. den 7 sept. 2007 till hushåll och företag inom Lerums kommun samt till kontor i Göteborg, Partille, Härryda och Alingsås

INSIKT

Norra 
Hallsåsdagarnamarkvisning8-9 september

Livsrumsdagarnastorgfestpå Bagges torglördag 8 september

Nytt kvalitetshotell i Nääs FabrikerSe sidan 14

Lerums kommuntidning ”In-
sikt” delas sedan några år ut 
inför Livsrums- och Norra 
Hallsåsdagarna. Idag ett eta-
blerat och inarbetat initiativ 
för att marknadsföra Lerum 
som en attraktiv ort att bo i, 
verka i och besöka.

2009 har kommunen även 
lagt Bo- och Energidagarna 
till septemberprogrammet.

Tidningen som alltid trycks i fyr-
färg har distribuerats till samt-
liga hushåll och företag inom 
Lerums kommun samt till kontor 
i Göteborg, Partille, Härryda och 
Alingsås. 

Responsen från allmänheten 
har varit mycket positiv.

Idolartisten Felicia Brandström, 

kunde 2007 se sig porträtterad i 
sin egen kommuntidning:

– Mycket bra resultat! Det bästa 
var att texten var positiv och verk-
ligen förde fram det jag hade sagt 
och gav en rättvis bild av mig, 
min situation.

Gott företagsklimat
Lerums kommun har placerat 
sig mycket högt de senaste åren 
på Svenskt Näringsliv lista över 
bästa lokala företagsklimat. 

Lerums Gymnasium har en 
uttalad entreprenörsprofil och 
mycket höga ambitioner med att 
utöka samarbetet med det lokala 
näringslivet. Det berättar man i 
Insikt.

Göran Careborg är ny rektor för 
Lerums gymnasium:

- Materialet i tidningen tycker 

jag blev bra eller bättre än förvän-
tat. 
 
Viktigt att synas i tidningen
Lerums kommun är strakt enga-
gerade i regionens satsningar för 
att skapa ökad tillväxt hos före-
tagen. Flera av det regionala nä-
ringslivets företrädare har varit 
mycket nöjda med sitt deltagande 
i kommuntidningen.

- Annonsens utformning och 
intervjun innan var mycket bra. 
Även den information som väl 
hamnade i annonsen. Intervjun 
och de idéer som kom fram där 
gällande annonsen var det mest 
positiva. Jag kan inte komma på 
något som skulle kunnat göras 
annorlunda utan är väldigt nöjd, 
säger Karin Ekström, säljare HSB 
Göteborg. 

Även Katharina Knoop, kon-
torschef för Nordea i Le-
rum, är nöjd: 

- Det mest värdefulla är 
att synas i kommunen. 
 
Det blev kanonbra
Lerum har ett mycket strate-
giskt läge i denna region och 
har den snabbaste befolk-
ningstillväxten i hela Västra 
Götaland. 

Det rika föreningslivet är 
en stark kraft för att utveckla 
hela Lerums kommun.

- Jag tycker det blev ka-
nonbra! Bra struktur och väl 

I tidningen Insikt visar Lerum upp sina starkaste kort  
skrivet. Kan inte se på vilket sätt 
man kan överträffa detta. Gärna 
en fortsättning, menar Håkan Wi-
berg, styrelseordförande i Konst-
fabriken i Hedefors.

En annan engagerad Lerumsbo 
håller med:

- Ni har producerat en mycket 
trevlig, intressant och innehålls-
rik tidning, säger Ingvar Axels-
son, ordförande Museiföreningen 
Tollereds Öfvre Kraftstation. 

Proffsigt och väl genomfört
Även inom Lerums kommun upp-
skattar man ”Insikt”.

- Slutresultatet motsvarade för-
väntningarna. Det var en proffsig 
kontakt och väl genomfört jobb. 
Insikt 2008 hade en mer tydlig 
Lerumslayout. Positivt också att 
producenten varit så lyhörd för 
våra grafiska önskemål och syn-
punkter, säger Monica Forsell, 
informationschef Lerums kom-
mun.

Lerum växer, därför har ett ex-
tra fokus satts på nya bostadspro-
jekt i Lerum.

Lars Palmeby är ansvarig plan-
arkitekt i Lerum och har intervju-
ats tidningen:

- Artikeln blev bättre än vad 
jag förväntade mig, framför allt 
att det var inte en upprepning 
av det jag sa, utan en vinkel som 
jag kanske kan lära mig något av. 
Den (artikeln) följer inte de mest 
uppkörda tandlösa reklamspåren.
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Distribueras 10-12 september 2008 till hushåll och företag inom Lerums kommun 

samt till kontor i Göteborg, Partille, Härryda och Alingsås
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Framtidstro i HedeforsSe sidan 16

Mia har valt LerumSe sidan 10

Norra Hallsås växer till sig Se sidorna 11-13

Livsrumsdagarna störst i västSe sidan 6
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Bra mix i 
tidningen

 Johan Eklund
projektledare Livsrumsdagarna

Lerums kommun

”Jag är nöjd med den redaktionel-
la behandlingen. Jag tycker publi-
kationen som helhet var bra! Det 
är en bra mix i tidningen. Fortsätt 
bara att skriva om det som är de 
viktigaste projekten i kommunen 
så blir det säkert lika bra igen.”

Den här platsen 
tillhör mig

Mia Höglund-Melin
skådespelare på

Stadsteatern i Göteborg

”Jag gillar ju småstaden. Här 
får man syn på varandra och får 
kliva ur anonymiteten. Jag får en 
skön känsla: den här platsen till-
hör mig.”


