
Målsättningen med 
projekt Strömsnäsbruk/
Traryd 2030 är ett 

hållbart samhälle, som attraherar 
nya och behåller befintliga 
kommuninvånare, i de norra 
delarna av Markaryds kommun. 
Den norra kommundelen ska 
upplevas än mer attraktiv, trygg 
och trivsam.

Under hösten 2021 fick 
Agneta Sunesson, utredare 
inom Arbetsmarknads- och 
Integrationsförvaltningen, i 
uppdrag att utreda eventuell 
förekomst av bland annat 
trångboddhet, svarta 
hyreskontrakt och 
felaktiga folkbokföringar 
och framförallt i 
flerfamiljehus i 
kommunen. Utredningen 
och arbetet kring den ingår 
i projektet Strömsnäsbruk/
Traryd 2030. Resultatet 
av utredningen påvisade 
att både trångboddhet, 
svarta hyreskontrakt och 
felaktiga folkbokföringar 
förekommer i Markaryds 
kommun. Gällande trångboddhet 
så är det överrepresenterat 
i kommunens norra delar, i 
Strömsnäsbruk och Traryd. 
Trångboddhet förekommer 
framförallt i flerfamiljehus och 
i hushåll med underåriga och 
myndiga barn i olika åldrar. 

I samband med resultatet så 
blev det viktigt att skapa en 
närmare dialog och samverkan 
med aktuella hyresbolag 
i området. Sedan februari 
2022 har tre dialoger hållits 
med representanter från olika 
förvaltningar i kommunen, från 
projekt Strömsnäsbruk/ Traryd 

2030 samt från hyresbolag 
verksamma i Strömsnäsbruk/ 
Traryd. Diskussioner har förts 
gällande vilka möjligheter 
och utmaningar vi har samt 
hur vi TILLSAMMANS kan 
påverka och samverka gällande 
dessa på olika sätt. Dialogerna 
har också blivit ett forum för 
informationsutbyte där vi delar 
med oss av vad som planeras 
och händer i Strömsnäsbruk och 
Traryd. Syfte med dialogerna är 
bland annat att öka känslan av 
trygghet och trivsamhet i de norra 
kommundelarna och göra de än 
mer attraktiva att bo och leva i. 

Platssamverkan, som har 
sin bas på servicekontoret i 
Strömsnäsbruk, deltar vid varje 
dialog. Vid senaste dialogen, som 
hölls under september månad, 
presenterade Platssamverkan den 
planerade trygghetsvandringen i 
området. Ett par olika hyresbolag 
har uttryckt sitt intresse av 
att delta och Platssamverkan 
undersöker just nu möjligheterna 
att samverka kring detta. Ett 
annat gemensamt område är att 
smycka tomma skyltfönster och 
göra området mer attraktivt för 
ögat. Just nu finns ett samarbete 
kring detta, för ett skyltfönster på 
Lagastigsgatan i Strömsnäsbruk, 
mellan Platssamverkan och 

ett hyresbolag samt en lokal 
konstnärinna i kommunen.  
Ett annat ämne som diskuterats 
under dialogerna är hur sop- och 
skräphantering sköts samt hur 
sopor sorteras. Flera hyresbolag 
har uttryckt intresse av att 
samverka med kommunen i 
frågan, exempelvis då det gäller 
”Skräpplockardagarna” som 
årligen återkommer. Intresse har 
också framkommit gällande att ha 
”samma uppmärkning” i form av 
bilder/ symboler för sopsortering, 
hos både kommunen och 
hyresbolag. TILLSAMMANS 
kan vi öka medvetenheten 
och kunskapen samt göra en 
gemensam ansträngning i frågan.   

Välkomna att kontakta oss!

Fler hyresbolag med uthyrning av 
bostäder är välkomna att höra av 
sig till Agneta Sunesson.

Telefonnummer
0433- 720 00 
E-post
agneta.sunesson@markaryd.se 

Vid intresse att delta i dialoger 
framåt och samverka i olika 
frågor. 

Då Agneta är på plats på 
Servicekontoret i Strömsnäsbruk 
1-3 gånger per vecka så finns 
också möjlighet att spontant titta 
in för ett samtal eller boka en 
mötestid. 

UTVECKLING GENOM SAMVERKAN
STRÖMSNÄSBRUK/TRARYD 2030

Läs mer om 
kommunens

trygghetsarbete




