
Platssamverkan på 
Servicekontoret i 
Strömsnäsbruk har idag 

funnits lite mer än ett halvårs tid. 
Arbetet fokuserade inledningsvis 
på att lära känna orterna i den 
norra kommundelen, möta 
människor, skapa förtroende och 
relationer. 

VÄGEN FRAMÅT
Platssamverkan arbetar mycket 
för att involvera invånarna 
och låta dem själva känna sig 
delaktiga till att kunna påverka 
processen Strömsnäsbruk/
Traryd2030. Platssamverkans 
huvudsakliga uppgift är att arbeta 
nätverkande och stödjande och 
har riktat sig mot civilsamhället 
och de föreningar som finns 
i den norra kommundelen. 
En av målsättningarna på 
platssamverkan har varit att 
fungera som en länk mellan 
invånarna och kommunens 
övriga förvaltningar, på detta 
sätt förmedlas det som sägs för 
på så sätt visa att kommunen 
hörsammar medborgarens 
önskemål och synpunkter, både 
stort som smått.

SAMVERKAN ÄR NYCKELN
Tillsammans med föreningarna 
och andra projekt och anställda 
inom kommunen så arbetas det 
med att stärka gemenskapen i 
norra kommundelen. Två exempel 
på projekt som platssamverkan 
arbetar med är Projekt Brobyggare 
som fokuserar på integration och 
Projekt SESAM som arbetar med 
att utveckla orternas näringsliv 
och entreprenörskap.

AKTIVITETER
Sedan platssamverkans 
arbete påbörjades har 
många av invånarna i den 
norra kommundelen säkert 
uppmärksammat någon eller 
några av de aktiviteter som gjorts 
eller som är under bearbetning. 
Nyligen genomfördes en 
föreningsvandring där tre olika 
föreningar fick hålla öppet hus 
men även föredrag om sina 
respektive verksamheter. Ett 
stort engagemang med cirka 25 
deltagare som visade en stor 
uppskattning. 
Den 27 april föreläste Mustafa 
Panshiri tillsammans med 
kommunens hållbarhetsstrateg 
om integration på Folkets Hus i 
Strömsnäsbruk.

Kommande datum att boka in i 
kalendern är den 14 maj, då deltar 
platssamverkan i Smakfestivalen 
som kommunen arrangerar 
tillsammans med flera olika 
föreningar. 
I framtiden planeras 
föreningsfrukostar tillsammans 
med Sensus och även fler 
föreningsvandringar i hopp att 
bidra till ett tätare samarbete 
mellan de olika föreningarna 
genom att exempelvis utveckla en 
gemensam digital plattform. 

ARBETET FORTSÄTTER
Platssamverkan arbetar 
kontinuerligt med att skapa 
nya kontakter med allmänheten 
och föreningar i den norra 
kommundelen och önskar 
höra synpunkter från invånare 
kring tankar och åsikter. 
Du når platssamverkan på 
Servicekontoret i Strömsnäsbruk, 
Lagastigsgatan 24, eller via 
kommunens växel, 0433-720 00.

Läs mer om 
kommunens

trygghetsarbete

PLATSSAMVERKAN GER TYDLIGA RESULTAT

Moa Teveldal och Erica Forsberg på plats under invigningen av den nya förskolan ”Lyckoskogen” i Strömsnäsbruk


