
På Servicekontoret i 
Strömsnäsbruk har Moa 
Teveldal och Erica Forsberg 

funnits sedan hösten 2021. De 
arbetar med en av delprocesserna 
i process Strömsnäsbruk/Traryd 
2030. I Kommunbladet som kom ut 
i november 2021 skrev de:
Det känns kul att vara igång och vi 
ser fram emot att träffa er som bor 
och vistas här! 
Nu har det gått ett par månader och 
vi bad därför Moa att summera den 
gångna tiden.

STARTEN
Sedan jag och Erica började med 
platssamverkan så har vi hunnit med 
mycket. I arbetet finns en rad olika 
inriktningar, men målet är alltid ett 
och samma; att tillsammans lyfta 
den norra kommundelen. Under den 
första tiden la vi mycket energi på 
att lära känna orterna här omkring. 
Varken jag eller Erica är härifrån 
och behövde därför skapa oss en 
uppfattning om kommunen och 
dess historia. För att skapa oss en 
överblick började vi med att bjuda 
in diverse företag, kommunala 
verksamheter, religiösa samfund 
och föreningar för ett första möte. 
Vi berättade om platssamverkan, 
men vi ville framförallt höra vad 
de hade för tankar och idéer om 
orterna och vilken utveckling de 
önskar att se. När vi kände att vi 
hade blivit lite mer varma i kläderna 
så la vi ett större fokus på det rika 
föreningsliv som finns i Traryd och 
Strömsnäsbruk. Mycket tid har 
lagts ner på att skapa relationer till 

föreningarna, och med tiden så har 
det utvecklats till att ett tydligare 
samarbete mellan kommunen och 
föreningarna växt fram. Tack vare ett 
givande samarbete med föreningarna 
så har vi fått möjligheten att hjälpa 
till och delta på olika evenemang 
som föreningslivet har arrangerat. 
Vill er förening veta mer om hur 
vi kan hjälpa till, kom förbi oss på 
Servicekontoret.

MÅNADERNA SOM PASSERAT
Under året som gått har vi 
bland annat deltagit på både 
Strömsnäsbruks och Traryds 
julmarknad, Smakfestivalen i 
hembygdsparken och projektet 
Tåg till Traryd. Utöver det så 
har vi genomfört flera egna 
aktiviteter, vissa i samarbete med 
föreningar, studieförbund och andra 
kommunala verksamheter. För att 
nämna några så har vi exempelvis 
arrangerat en föreningsvandring, en 
integrationsföreläsning och startat 
upp ett konstprojekt. 
Inspiration har vi bland annat 
fått genom kontakt med andra 
kommuner. Vi har dels varit på 
studiebesök på godsmagasinet 
i Ljungby, haft möten med 
Helsingborg, Kristianstad och 
Sorsele som har arbetat med 
liknande projekt, men med 
olika infallsvinklar. Några av de 
satsningar som de gjort har vi 
tagit med oss för att se om det är 
möjligt att genomföra dessa även i 
Markaryds kommun.

TIDEN SOM KOMMER
Erica är numera föräldraledig, så 
nu fortsätter jag och mina andra 
kollegor på Platssamverkan att 
planera inför hösten. Redan nu så 
det idéer på framtida samarbeten 
och spännande arrangemang. Bland 
annat har vi tillsammans med 
andra kommunala verksamheter 
tankar om en medborgar- och 
föräldrasamverkansgrupp i 
Strömsnäsbruk och Traryd. Mer 
information om detta kommer 
att komma ut i kommunens olika 
kanaler under hösten.  

Under tiden som jag och Erica 
har fått möjligheten att arbeta 
tillsammans med platssamverkan 
så har det varit både intressant och 
imponerande att se den ideella kraft 
som finns här och alla de engagerade 
människor som vi har hunnit med 
att träffa i de olika föreningarna. 
Tillsammans gör de oerhört mycket 
för den norra kommundelen. 

Den 27/8 är det dags för 
Strömsnäsfestivalen! 

Då kommer vi att 
hålla extraöppet på 

Servicekontoret, varmt 
välkomna!

UPPFÖLJNING AV PLATSSAMVERKAN

Psst!

Läs mer om 
kommunens
trygghetsarbete




