STRÖMSNÄSBRUK & TRARYD
TVÅ ORTER MED ETT UNIKT FÖRENINGSLIV

A

tt föreningslivet är
starkt i Markaryds norra
kommundel är ett välkänt
faktum. Här finns bland annat
kommunens äldsta förening,
Strömsnäsbruks IF, som under
2021 fyllde 100 år. På de bägge
orterna finns sammanlagt 22 olika
föreningar som tillsammans har
närmare 800 medlemmar!
Detta är något unikt för orter av
denna storlek.
På orterna finner du bland annat
Sveriges främsta vattenskidklubb,
en järnvägsförening, en mycket
framgångsrik motorcrossklubb
och mängder av andra aktiva
föreningar. Dessa har genom
åren även arrangerat mängder av
arrangemang och tävlingar som
satt Markaryds kommun på kartan!
Här har arrangerats festivaler,
stora teaterföreställningar och
under våren 2022, en ”kultur- och
matfestival”, som lockade drygt
1000 besökare. Under en lång följd
Läs mer om
kommunens
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av år har också en ”Sports Camp”
bedrivits för kommunens barn och
ungdomar, som under sommaren
2022 dessutom utvidgades av en
”Parasports Camp” för barn- och
ungdomar med funktionshinder.
Sedan lite drygt sex månader
tillbaka arbetas det intensivt kring
hur en ökad föreningssamverkan
kan utveckla föreningarna och
orterna än mer. En grupp med
representanter från Strömsnäsbruks
IF, Järnvägsföreningen och
Strömsnäsbruks hembygdsförening
arbetar tillsammans med
Sunnerbo Samordningsförbund
och Markaryds kommun med
idéer för hur detta dels kan lyfta
Strömsnäsbruk och Traryd och dels
föreningslivet självt.
Under våren genomfördes ett
gemensamt möte med föreningarna
på de bägge orterna. Utifrån
vad som framkom vid denna
träff, anordnas etapp 2 vid ett
möte på Verdandi i Traryd den

25 september. Här är tanken att
ideerna ska ta en mer konkret form.
Just nu pågår också arbetet med
en film, som i föreläsningsform,
kommer att berätta om den
ideella sektorns betydelse för
samhällsutvecklingen. Filmen som
finansieras av Region Kronoberg,
Sunnerbo Samordningsförbund
och Markaryds kommun kommer
förhoppningsvis att tjäna som en
inspiration för andra kommuner
och orter i Sverige.
På fotot ser ni David
Svensk Strömsnäsbruks
hembygdsförening, Anders Jönsson
Sunnerbo Samordningsförbund,
föreningsrepresentanterna;
Harald Berglund Skåne-Smålands
Järnvägsförening och Johan
Göransson Strömsnäsbruks IF.

