
Just nu planerar platssamverkan 
för fullt inför hösten. 
Platssamverkan har sin 

bas på servicekontoret i 
Strömsnäsbruk och har som 
huvuduppgift att initiera 
samverkan mellan kommunen, 
civilsamhället, näringslivet 
och andra organisationer. Det 
som ligger närmast i tiden är 
utformning av en trygghetvandring 
i norra kommundelen där 
startfokus kommer att ligga 
på Strömsnäsbruk. Syftet är 
att engagera och föra samman 
ideella krafter, privatpersoner, 
som tillsammans vill vara en del 
av kommunens trygghetsarbete. 
Den som är intresserad av att 
delta kan läsa mer om det i 
kommunens digitala kanaler, 
besöka platssamverkan på 
servicekontoret i Strömsnäsbruk 
eller via kommunens kontakcenter 
0433-720 00. 

SERVICEKONTORET UNDER 
UTVECKLING
Under de senaste månaderna kan 
man se förändringar när man 
tittar in på Servicekontoret i 
Strömsnäsbruk. 
På entréplan har nu ett inglasat 

rum kommit på plats, detta 
rum ska tjäna som mötes- och 
kontorsrum. Vidare kommer 
socialförvaltningen att flytta upp 
verksamheter till Strömsnäsbruk 
för att öka samverkan på plats 
mellan skola, socialtjänst, polis 
och civilsamhälle.

LOKAL KONSTNÄR LYFTS 
FRAM I KONSTPROJEKT
Just nu pågår ett samarbete 
med Victoriahem och en 
lokal konstnär. Visst låter det 
spännande? Tillsammans planerar 
vi för ett konstprojekt i ett av 
skyltfönsterna på Lagastigsgatan 
i Strömsnäsbruk. Under tiden 
som den lokalen står tom så vill 
vi tillsammans ge skyltfönstret liv 
med ett konstmotiv av en lokal 
konstnär. 
Vi efterfrågar liknande samarbete 
med andra hyresvärdar och lokala 
konstnärer så om du som läser 
detta är intresserad, hör gärna av 
dig till Platssamverkan, du når 
dem via vår växel, 0433-720 00. 

SPRÅKCAFÉ
Svenska kyrkan har tillsammans 

med biblioteken i Markaryd, 
genom projektet ”Hej 
bibblan”, starta upp språkcafé 
i Strömsnäsbruk i samarbete 
med studieförbundet ABF 
och de kommunala projekten 
Brobyggarna och Platssamverkan. 
Språkcaféet riktar sig till kvinnor 
och kommer att hållas varje 
onsdag klockan 9:30-11:00 i S:t 
Andreas kyrkan i Strömsnäsbruk. 
Första träffen var den 28 
september och träffarna pågår 
fram tills den 27 oktober. 

PLATSSAMVERKAN PÅ PLATS 
UNDER HÖSTTRÄFFEN
Den 29 oktober klockan 14:00 
finns platssamverkan på plats 
på Verdandi i Traryd, då Södra 
Sunnerbo Motorklubb arrangerar 
”Höstträffen” som är ett 
arrangemang som är öppet för 
allmänheten. Under höstträffen 
finns bland annat möjlighet att se 
på utställning av bilar.
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