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Höga klimat-
ambitioner 
i Lerum
I maj klubbade fullmäktige i Lerum 
igenom en ny klimatstrategi. Strategin 
anger dels arbetsfördelning mellan kom-
munfullmäktige och kommunstyrelsen, 
dessutom lägger strategin fast att alla 
kommunens verksamheter ska delta i kli-
matarbetet. 

I september kommer kommunstyrelsen 
att arbeta med vad de behöver göra för att 
nå fullmäktiges övergripande mål. I ok-
tober träffas kommunens samtliga ledare, 
drygt 100 personer, för att lägga grunden 
för klimatarbetet på tjänstemannanivå.

Dags alltså att kavla upp ärmarna för 
miljön.

- Klimatarbetet har pågått även tidigare 
i Lerum utifrån delvis andra målsättning-
ar, till exempel kommunens energiplan, 
plan för bostadsbyggande med mera, 
men nu ser vi att klimatförändringarna är 
överordnade det mesta. Därför har dessa 
övergripande mål klarlagts på en strate-
gisk nivå, säger processledare Christian 
Mattson på kommunledningsstaben.

Klimatstrategin i Lerum säger att: ”Det 
övergripande målet för klimatarbetet i 
Lerum kommun är att minska utsläpp av 
klimatgaser så att kommunen bidrar till 
att den globala temperaturökningen kan 
begränsas till två grader. Målet ska nås till 
år 2050”. Det betyder att utsläppen måste 
minskas med 85 procent till år 2050.

Vad innebär det för Lerumsborna?
- Det går inte att säga idag, men en 85 

procents minskning kommer att vara ge-
nomgripande, och vad det innebär i prak-
tiken kommer att visa sig successivt med 
början under 2009.

Ett år med 
Företagslots
Jakob Rydén har varit Lerums Företags-
lots i snart ett år. Hans uppdrag är att för 
blivande eller nuvarande företagare ge 
goda råd samt erbjuda snabb och enkel 
kontakt inom kommunen eller bland aktö-
rer som jobbar med företagsservice. Allt 
för att stödja det lokala näringslivet.

- Det har varit ett mycket spännande 
år. Jag får mycket telefonsamtal och mejl 
som rör allt från råd och tips hur man 
startar företag till konkreta förfrågningar 
från storföretag om etableringsmöjlighe-
ter. Det känns som om funktionen upp-
märksammats. 

Tillsammans med kommunens sektors-
chefer och kommunstyrelsens ledamöter 
har Jakob även gjort närmare 40-talet fö-
retagsbesök runt om i kommunen.

- Det är viktigt för att uppnå ökad öm-
sesidig förståelse för dels företagandets 
villkor och dels vad vi i kommunen kan 
hjälpa till med. 

Utveckling av 
Floda centrum
Hur ska Floda centrum utvecklas? Fram 
till 30 september har du chansen att tycka 
till om programmet för Floda centrum. I 
handlingarna, som kan ses på Medborgar-
kontoret KomIn i kommunhuset i Lerum 
och biblioteket i Floda, beskrivs områden 
med förslag till åtgärder som utgår från 
det arbete som hittills gjorts i Floda. Här 
finns dels förslag på åtgärder på kort sikt, 
som syftar till att börja åtgärda några av 
de identifierade problemen, dels mera 
långsiktiga förslag och tankar kring det 
framtida arbetet i Floda. 

Programmet är ämnad att ligga till 
grund för kommande detaljplaner men 
också som en inspiration för det fortsatta 
arbetet med att göra Floda till en fung-
erande och fin plats att leva på.

Nordea i Lerum ökar sina aktiviteter, 
anställer fler rådgivare och stärker 
sin position på marknaden.

- Vi vill ge mer till våra kunder, sä-
ger Katharina Knoop, Lerumsbo och 
ny kontorschef sedan juni.

Nordea i Lerum anställer ytterligare en råd-
givare - en Personlig Bankman - och kan nu 
erbjuda lerumsborna sex kvalificerade råd-
givare.

- Vi har en fan-
tastisk duktig per-
sonalgrupp. För att 
underlätta för våra 
kunder kan vi er-
bjuda rådgivning 
på kvällstid minst 
två gånger i veckan 
förutom morgonmöten som kan bokas efter 
önskemål med den Personliga Bankman-
nen.

Snabba besked
För att skapa möjlighet till sina kunder har 
Nordea strukturerat om organisationen i 
Sverige och plattat organisationen.

- Vi kan ge snabba besked. Vill vi göra 
något här i Lerum, kan jag snabbt kontakta 
min regionchef som ansvarar direkt under 
vår Sverigechef. Vi är snabbt uppe på högsta 
beslutande nivå. 

Nordea – 
gör det möjligt

Tel: 0771-22 44 88
Fax: 0302-10 805
www.nordea.se

Nordea är nummer ett eller två på de flesta marknader i Norden. Kontoret i Lerum är en aktiv och framgångsrik part som gör livet enklare för 
allt fler på hemmaplan.

            Vi är en fullservicebank 
som också erbjuder komplett 
service till våra kunder”

Fakta Nordea: 

Nordeas vision är att vara den ledande 
nordiska banken, erkänd för sina medar-
betare, som skapar betydande värde för 
kunder och aktieägare. Nordea erbjuder 
ett brett urval av produkter, tjänster och 
lösningar inom bank, kapitalförvaltning 
och försäkring.

Nordea, med rötter 187 år tillbaka i ti-
den, har närmare 10 miljoner kunder, va-
rav 4,9 miljoner som också är e-kunder. 
Banken har över 1 300 kontor och 32 000 
anställda (heltid). 

Nordeaaktien är noterad på börserna 
i Stockholm, Helsingfors och Köpen-
hamn. 

Nordea i Lerum har tolv medarbetare.

Nordea ger mer
I höst kommer därför Nordea i Lerum att bju-
da in sina kunder till aktie- och fondskola, för 
att ge fler möjlighet till att förkovra sig i vad 
som händer på marknaden. Banken kommer 
dessutom att anordna kundträffar (frukost-, 
lunch- och kvällsmöten) med temakaraktär.

- Här riktar vi oss till såväl nuvarande som 
blivande kunder. Vi kommer också att mer 
aktivt verka inom boendefinansiering. Vi 
växer i takt med Lerum, ler Katharina.

Även Sveriges olympier och Lerums Frii-
drott växer med 
Nordea som spon-
sor. Olympiafonden 
har under årens 
lopp levererat 80 
miljoner till Svens-
ka Olympiska kom-
mittén. Nordea var 

även en av fyra huvudsponsorer för de svens-
ka olympierna i Peking. 

Fler kontorskunder
Hos Nordea är alla kunder välkomna. Den 
31 juli stängdes Svensk Kassaservice, där ca 
80 procent av besökarna även är kunder hos 
Nordea.

- Vi vill, i nära dialog, fortsätta att erbjuda 
dessa kunder en bra vardag. Det gör att vi, till 
skillnad mot en del andra lokala bankkontor 
har kontanthantering kvar. Vi är en fullservi-
cebank som också erbjuder komplett service 
till våra kunder..
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