
NYHETSBREV STRÖMSNÄSBRUK/TRARYD 2030
SAMARBETEN UTVECKLAR BYGDEN

Kommunen har under 
2020 och 2021 haft ett 
unikt samarbete med 

Sveriges lantbruksuniveristet 
(SLU). Samarbetet, som först 
skulle sträcka sig över 2020, blev 
sedan förlängt då SLU valde att 
ge ännu fler studenter chansen att 
involvera sig då man ansåg att 
samarbetet varit väldigt givande 
och att man såg höga kulturvärden 
i kommunen. 

Vad innebar samarbetet?
Efter att samarbetet förlängdes 
och fler studenter fick chansen 
att arbeta med kommunens 
kulturmiljö under våren 2021 så 
har kommunen fört dialoger och 
anordnat workshops tillsammans 
med arkitektstudenterna. 

Workshops har även hållits 
tillsammans med elever från 
årskurs 8 och 9 och föräldraråd 
på Strömsnässkolan, men även 

med invånare, näringsliv och 
föreningsliv i samhället.

Strömsnäsbruk/Traryd 2030
Som en del av kommunens 
visionsarbete har 
kommunrepresentanter inlett 
samtal med aktörer som 
Victoria Park, Folkets hus, 
Lagadalskyrkans Second hand, 
Trafikverket, lokala föreningar 
med flera. Tankar och planer  
om att skapa en attraktiv yta, 
ett torg för möten i centrala 
Strömsnäsbruk har lyfts upp 
och blivit en central del i dessa 
dialoger. 

Några av er kan ha hört namnet 
Dalaplan nämnas. Det är 
arbetsnamnet som vi använder för 
att benämna en eventuell framtida 
mötesplats. 

Ifall det här kommer att bli 
namnet på längre sikt, och ett 

torg, kommer ni att vara med att 
forma och besluta om allt ifrån 
utformning, innehåll och namn.

Vad händer nu?
Nu fortsätter vi att finnas på plats 
i Strömsnäsbruk och Traryd. 
På Servicekontore finns Moa 
Teveldal och Erica Forsberg som 
arbetar med platssamverkan, 
vilket vi tidigare berättat om i 
kommunutskicket november 
2021. De arbetar bland annat med 
att utveckla och fördjupa dialoger 
med näringsliv och civilsamhälle.

Den viktigaste förutsättningen för 
att det här ska bli bra är att skynda 
långsamt. Vi finns på plats, 
lyssnar, känner av och tar in vad 
de som bor, besöker och arbetar i 
norra kommundelen vill och på så 
sätt utvecklar vi tillsammans vår 
kommun.

Kollage av förslag som framkommit under workshops




