
Just nu pågår ett samarbete 
mellan projektet 
Strömsnäsbruk/ Traryd 

2030 och Platssamverkan 
i Strömsnäsbruk/ Traryd, 
Victoriahem samt Semra 
Todorovac, en lokal konstnärinna. 
Syftet är att göra området än mer 
attraktivt och trivsamt. 

Då Moa Teveldal, 
Platssamverkan, sökte en lokal 
konstnär/ konstnärinna via 
Instagram, så hörde Semra 
av sig och var intresserad av 
ett samarbete. Nu har hon 
målat, med inspiration av 
Strömsnäsbruk och området, på 
ett av Victoriahems skyltfönster 
på Lagastigsgatan 34. Hon 
kommer också att ha utställning 
av sina målade tavlor inne i 
lokalen.   

Semra, som bor i Strömsnäsbruk 
sedan år 1998, har som hobby 
att måla tavlor och andra alster. 
”Jag skulle vilja leva på min 
konst. Den ger mig så mycket”, 
säger Semra. Hon  beskriver hur 
lugnt och skönt det är att bo i 
Strömsnäsbruk och hur tryggt 
hon upplevde boendet när hennes 
barn var små. Hon uttrycker 
sig positivt om att ”alla känner 

alla”. Semra arbetar även i 
kommunen och som SFI lärare i 
Markaryd. När hon fick höra talas 
om samarbetet med kommunen 
och Victoriahem så blev hon 
intresserad. ”Det är bra att vi 
lyfter varandra på alla möjliga 
sätt, det är fint”, säger Semra.

När Agneta Sunesson, 
Strömsnäsbruk/ Traryd 2030, 
hörde av sig till Victoriahem 
gällande samarbetet med 
kommunen och Semra, så ville 
hyresbolaget gärna vara med. 
Johanna Eliasson, Victoriahem, 
påtalar vikten av att lyfta 
bolagets lokaler i området. ”Vi 
vill göra oss mer attraktiva som 
hyresbolag”, säger Johanna. 

Nyligen har Victoriahem 
inrättat ett nytt områdeskontor 
för nya och befintliga 
hyresgäster. Kontoret ligger 
centralt på Lagastigsgatan 
34 i Strömsnäsbruk. Under 
vecka 48 kommer Victoriahem 
att ha invigning av sitt fina 
områdeskontor. ”Vi vill närvara 
på orten”, säger Johanna på 
Victoriahem. På invigningen 
bjuds det på julfika och kontoret 
är öppet måndag- fredag, klockan 
10-12, under vecka 48, samt på 

torsdagen klockan 16-18. 

I samband med Victoriahems 
invigning av sitt områdeskontor, 
så har Semra sina tavlor till 
beskådning och försäljning. 
Semras vernissage är öppen 
under måndag- fredag, kl 10-12 
under vecka 48.   

På bild: Johanna Eliasson, Moa 
Teveldal, Semra Todorovac, 
Agneta Sunesson

TILLSAMMANS GÖR VI VARANDRA BÄTTRE
STRÖMSNÄSBRUK/TRARYD 2030

Läs mer om 
kommunens

trygghetsarbete

Varmt välkomna!Varmt välkomna!

Kom gärna in till Moa och 
Agneta på Servicekontoret 
i Strömsnäsbruk. Vi finns 
där och tar gärna emot fler 
kreativa idéer för att lyfta 
både Strömsnäsbruk och 

Traryd. 

Tillsammans gör vi 
varandra bättre!    




