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Samarbeten
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Lommastråket
Våra medlemmar representerar 
en bredd av verksamheter, här 
några exempel...
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Vi tror på samarbeten och har idag nära samarbete med 
kommunen, föreningslivet, Lomma Företagsgrupp, 
Företagarna Öresund mfl.

Vårt gemensamma mål är att genom samarbete skapa ett
attraktivt stråk för invånare och besökare, i vardagen och för
det extra tillfället. 

Konkret kommer vi på ett enkelt sätt kunna
lyfta frågor till rätt plats genom olika team som hanterar olika
frågor. 

Det kan gälla frågor som skyltning, parkering, lokaler, 
kompetensförsörjning, marknadsföring 
och etablering.

Vi ser oss gärna som en samlande röst för näringsidkare längs 
stråket och en samtalspart när det kommer till utbyggnad och 
nyetablering.
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Restaurang

Hudvård

Motion

Husdjur

Begravning

Konst

Nöjen

Dagligvaruhandel

Hälsa
Kläder

ByggOptiker

Bank, Försäkring, Mäklare, Hårvård, Kafé, 
Förening, Fastighet, Träd
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Varför Centrumföreningen Lommastråket
GYNNA LOKAL HANDEL

Vi finns till för er - 
Centrumföreningen är en 
idéell förening som startades 2010
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Vi har som mål att tillsammans med våra medlemmar 
marknadsföra och stärka varumärket Lommastråket och 
utveckla den lokala handeln.

Våra medlemmar finns inom olika områden som - butiker, 
restauranger,  kaféer, servicetjänster, fastighetsägare, 
banker m.fl. 

Varje år arrangerar vi en rad olika aktiviteter i form av 
marknader, event, marknadsföring m.m. - allt är kostnadsfritt 
för våra medlemmar.

Ju mer ni interagerar med oss desto mer kan vi göra för er.

Din verksamhet är en del av något större, utnyttja det. Låt oss 
träffas för att diskutera frågor som t ex gemensam 
marknadsföring och öppettider.

Det är vår förhoppning att alla ni som bedriver verksamhet i 
Lomma centrum ska se behovet och nyttan av lokal handel och 
vårt arbete med  att förbättra och utveckla området.

Lomma är fantastiskt
GYNNA LOKAL HANDEL

Sagolika Lomma
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Med ett unikt läge där hav och land möts med torg, hamn och 
strand - samsas allt under ett och samma  varumärke 
- Lommastråket.

Det sker en stor utveckling av området, snart går det pågatåg 
till Malmö och stationsområdet kommer byggas om. Det 
innebär att tillgängligheten ökar och att Lommastråket kan 
erbjuda en unik handelsmiljö några minuter från Malmö.

Området är unikt med sin vidsträckta sträckning och pendlar 
mellan äldre bebyggelse och ett levande torg, till verksamheter 
längs underbara stråk vid hamn och strand i en miljö som växt 
fram ur ett gammalt industriområde.

Utbyggnaden fortsätter och det kommer att innebära fler nya 
butikslokaler. Centrumföreningen vill verka för att få ett 
varierat utbud och för därför samtal med kommunen och 
fastighetsägare.
 
Vi vill i ett tidigt skede identifiera verksamheter som vi önskar  
längs stråket och kunna förmedla kontakter för att underlätta 
etablering.

Medlemsnytta
GYNNA LOKAL HANDEL

Som medlem i 
Centrumföreningen 
Lommastråket erbjuds du...

Bli medlem - Anmäl dig via vår hemsida så berättar vi mer

www.lommastraket.se

• LOMMAKORTET – ett lokalt lojalitetsprogram
• Deltagande i gemensamma aktiviteter som föreningen 
 arrangerar
• Medverkan på vår hemsida www.lommastraket.se med info 
 och länkar
• Exponering på Lommastråkets konto på Facebook
• Rabatt på annonsering via Lokaltidningen 
• Möjlighet att påverka, komma med idéer och förslag
• Samarbete med Lomma Event och rabatt på utställaravgifter
• Inbjudan till kompetensutvecklingsträffar tillsammans med  
 Lomma Företagsgrupp
• Möjlighet att engagera sig i lokala frågor i samarbete med 
 föreningen
• Inbjudan till utvalda nätverksträffar i regi av 
 Lomma Företagsgrupp
• Kostnadsfria subdomäner till föreningens hemsida

Som nyetablerad längs stråket får du möjlighet att prova på ett 
medlemskap under en begränsad tid. På hemsidan 
www.lommastraket.se hittar du alla våra aktuella medlemmar.

LommaStråket_folder_2019_farver.indd   2 2019-08-13   13:46


