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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Du kan se kommunfullmäktige live via vår hemsida,
mötena är även öppna för allmänheten. Du kan se 
och lyssna kommunfullmäktige i efterhand via vår 
hemsida. Vill du hellre läsa det som beslutats, läggs 
även protokollen upp på vår hemsida.

Varje kommunfullmäktigemöte inleds med 
”Allmänhetens frågestund”. Har du en fråga du vill ska lyftas 
till de som är förtroendevalda inom kommunfullmäktige skickar du in den
till ks@markaryd.se eller kontaktar oss per telefon på 0433-720 00.

NÄSTA 
SAMMANTRÄDE

27 MARS
klockan 19:00

Lä
s m

er

VAD VILL DU ATT DIN LEKPLATS SKA HETA?

Markaryds kommun ser 
nu över namnen på de 
offentliga lekplatserna 

och behöver din hjälp. Vad kallas 
lekplatsen av dig, dina barn och 
barnbarn?

Dags att rösta
Många lekplatser har idag namn 
efter väg och vi tänker att det kan 
finnas roligare namn, alternativt 
om redan befintliga namn är bra, 
alla synpunkter välkomnas. Hjälp 
oss genom att skicka in ditt/dina 
förslag på hemsidan. Du kan även 
lämna ditt/dina förslag på något av 
biblioteken i kommunen.

Så går namngivningen till
Förslagen kommer att sorteras av 
namnberedningen och slutgiltigt 
beslut fattas av Miljö- och 
byggnadsnämnden. Om du väljer 
att skicka in ett eller flera förslag 
med ditt namn kan detta komma 
att omnämnas i våra kanaler i 
relevanta sammanhang, men det 
går också bra att vara anonym.

Läs mer om hur kommunen 
hanterar dina personuppgifter 
när du skickar in information till 
Markaryds kommun på www.
markaryd.se/gdpr

De offentliga lekplatserna är följande:

Traryd  
Kyrkvägens lekplats, Strandpromenaden 3
Odengatans lekplats, Torsgatan 7

Strömsnäsbruk  
Klintabadet, Kvarnaholmsvägen 7B
Strömsnäsparken, Nya Åbrovägen 8
Hembygdsgården, Fågelvägen 6B

Timsfors  
Timsfors lekplats, Barkvägen 4

Markaryd 
Klockaretorpsvägen, Klockaretorpsvägen 4
Intäppan, Broddesgatan 2B
Brunnsparken, Sjöbergs lid 2
Kompassvägen, Kompassvägen 11B
Inägovägen. Inägovägen 6B
Snapphanestigen, Snapphanestigen 42
Risvägen, Risvägen 7
Storsvängen, Storsvängen 4
Lillsvängen, Lillsvängen 20

Råstorp  
Råstorps IP, Råstorpsvägen 5

Skicka in ditt förslag genom att
scanna QR-koden, surfa in på 
www.markaryd.se/lekplats eller 
besöka något av våra bibliotek.



ÄNTLIGEN!

22 mars |  15:00-19:00  |  Stig In, Strömsnäsbruk

MÄSSA FÖR ANHÖRIGA

www.markaryd.se

Markaryds kommun kommer för första gången ha en mässa dit du är 
inbjuden att botanisera i utbudet som finns för dig som vårdar en 

anhörig, gammal som ung.

På plats kommer även aktörer utanför kommunen att finns så det är 
ett lysande tillfälle att förkovra sig i allt som erbjuds dig som 

kommuninvånare!

Mässan avslutas på Folkets Hus i Strömsnäsbruk för att få njuta av 
Ann Jönssons inspirerande föreläsning ”Hälsa - en process hela livet”. 

Ann äntrar scenen kl 19.
För mer information kontakta Lina Bäckman, 

lina.backman@markaryd.se, 0433-722 46

Varmt välkommen!

Kostnadsfritt Vi bjuder
på fika

En viktig delprocess i 
Strömsnäsbruk/Traryd 
2030 är platssamverkan. 

Platssamverkan betyder precis 
som det låter – att vi verkar på 
plats för att skapa en bygd med 
ett aktivt och levande kultur- och 
föreningsliv.

Platssamverkan har nu 
fått ett glädjande besked, 
Platssamverkan och 
Brobyggarprojektet, som är en 
del av platssamverkan, kommer 
att få fortsätta sitt arbete i 
Strömsnäsbruk och Traryd under 
hela 2023. 

Syftet med Platssamverkan är 
precis som vi nämner ovan, att 
arbeta lokalt med de krafter som 
finns här i norra kommundelen. 
Platssamverkans mål är att stötta 
och engagera föreningsliv och 
andra aktörer i samhället som 
vill genomföra event, aktiviteter 
eller annan samhällsnytta samt 
fånga upp nya aktörer som 
vill etablera sig på orterna. 
Platssamverkan kan erbjuda 
ett brett kontaktnätverk inom 
föreningslivet i norr, samverkan 
mellan olika aktörer i samhället 
samt hjälp och stöttning när man 
startar upp en egen förening eller 
sammanslutning. 

Steg 2
Under 2023 går vi in i steg två av 
Platssamverkan. Steg 2 innebär 
att det relationsskapande arbete 
som gjorts och de kontakter 
som samlats in under steg 1 ska 
utmynna i ett mer övergripande 
arbete. Platssamverkan ska 
fungera som en central punkt 
som knyter ihop och ser 
samband mellan föreningsliv 
och civilsamhälle, kommunala 
verksamheter, företag och andra 
viktiga aktörer med gemensamma 
nämnare. 

Brobyggarprojektet kommer 
även fortsättningsvis att fokusera 
på integration och vända 
sig till samtliga människor 
i Strömsnäsbruk och Traryd 
med Elena Ezmorrod som ny 
projektledare. Det kommer 
även att ske en förändring 
i Platssamverkan då Erica 
Forsberg kommer tillbaka 
som projektledare efter sin 
föräldraledighet.

På gång 2023
Just nu planerar projekten 
i norr en hel del för vad 
som kommer att hända 
under 2023. Tillsammans 
med Strömsnäsbruks 
hembygdsförening, Skåne-

Smålands järnvägsförening, 
Strömsnäsbruks samhällsförening 
och Region Kronoberg kommer 
årets Smakfestival att arrangeras 
den 20 maj i hembygdsparken. 
Ett annat stort event som 
är under planering är 
Strömsnäsfestivalen den 26 
augusti som i år arrangeras av 
Strömsnäsbruks samhällsförening 
i samarbete med föreningar 
och organisationer anslutna 
till ”TraStröm”, vilket är ett 
samarbetsorgan 
som består av flera 
olika föreningar 
och organisationer i 
Strömsnäsbruk och 
Traryd. 

Platssamverkan ser 
fram emot ett 2023 
i norr med fortsatt 
god samverkan, 
härliga evenemang och nya 
bekantskaper. 

Vi ses!

På bild: Erica Forsberg och Moa 
Teveldal.

PLATSSAMVERKAN GÅR IN I STEG 2

Läs mer om 
kommunens

trygghetsarbete



VÄLKOMMEN TILL STÖD- OCH 
BEHANDLINGSGRUPPEN I MARKARYDS KOMMUN

Stöd- och behandlingsgruppen 
i Markaryds kommun 
utgörs av familjebehandlare 

med lång erfarenhet av 
arbete i familjer. Stöd- och 
behandlingsgruppen erbjuder 
hjälp och stöd till barn, ungdomar 
och deras föräldrar, om allt 
ifrån små till stora bekymmer 
i familjen eller nätverket. Hos 
ungdomar kan det finnas behov 
av att samtala kring exempelvis 
kompisrelationer, sexualitet och 
mående. Samtalen dokumenteras 
inte och familjebehandlarna har 
tystnadsplikt.

Stöd- och behandlingsgruppen 
erbjuder:
• Enskilt stöd till barn/unga 

och deras familjer/nätverk.
• Föräldrautbildning.
• Gruppverksamhet för barn 

och unga.
Råd och stöd till föräldrar
Alla föräldrar kan ibland behöva 
stöd i sin föräldraroll. Råd och 
stöd är rådgivande samtal till 
föräldrar med barn och unga 
i åldern 0–18 år. Stöd- och 
behandlingsgruppen erbjuder 

1–7 samtal utifrån önskemål och 
behov. 

Råd och stöd till barn och 
unga
Du kan själv söka råd- och 
stödsamtal från det att du fyllt 
15 år. Är du under 15 år krävs 
samtycke från dina föräldrar. 
Stöd- och behandlingsgruppen 
erbjuder 1–7 samtal efter 
önskemål och behov. 

BRA - Barns rätt som anhörig 
BRA - samtal är för barn 
6–18 år med någon anhörig 
som har en sjukdom/skada, 
funktionsnedsättning, missbruk, 
psykisk sjukdom eller någon som 
har avlidit. 

rePULSE
rePULSE riktar sig till barn, 
unga och vuxna. Det är en 
individuell arbetsmetod för 
ökad impulskontroll och träning 
av sociala färdigheter. Bäst för 
barnet/ungdomen är en nära 
samverkan med föräldrar och 
exempelvis skola. 

ABC (alla barn i centrum) 
ABC är riktat till alla föräldrar 
med barn från 3 år och uppåt. 
Programmet innehåller 4 träffar 
och syftar till att stärka relationen 
mellan dig och ditt barn. 

Tema på träffarna: 
· Visa kärlek
· Vara med
· Visa vägen
· Välja strider

Familjeförskolan
Familjeförskola är en 
gruppverksamhet som vänder sig 
till dig som är förälder och har 
barn mellan 0-6 år och som önskar 
stöd i föräldraskapet. Gruppen 
består av två till fyra familjer.

Bubblan 
Gruppverksamheten Bubblan 
vänder sig till alla barn som 
upplevt en separation mellan sina 
föräldrar. Bubblan riktar sig till 
barn mellan 6–12 år.
   
Vingen
Barn- och tonårsgrupp för barn i 
familjer med kemiskt beroende, 
psykisk ohälsa eller våld. Vingen 
riktar sig till barn och unga mellan 
6–18 år.

Förebyggande arbete
Stöd- och behandlingsgruppen 
arbetar även främjande, 
förebyggande och 
uppsökande. Ni möter stöd- 
och behandlingsgruppen på 
familjecentralerna Fyrklövern i 
Strömsnäsbruk och på Lönnen 
i Markaryd. Där erbjuds råd- 
och stödsamtal till dig som är 
förälder med barn 0–6 år samt 
gruppverksamhet. 

Fältarbete
Två av familjebehandlarna arbetar 
även som fältarbetare i Markaryds 
kommun. 
Det är trygga vuxna som rör sig 
ute på barnens/ungdomarnas 

arenor såsom i skolan, på 
fritidsgårdar och kvällstid 
även ute på byn. I fältarbetet är 
samverkan med andra aktörer/
instanser högt prioriterat för 
att bland annat förebygga brott 
och skapa en högre trygghet i 
Markaryds kommun. 

Kontakt
Önskar ni stöd och hjälp av oss 
är ni varmt välkomna att kontakta 
oss. Ni hittar oss på Kaplansgatan 
i Markaryd.
Ingela Östberg: 0433-720 48, 
ingela.ostberg@markaryd.se 
Kontaktcenter: 0433-720 00, 
info@markaryd.se

Följ oss gärna på 
vår nya Instagram: 

stodbehandlingsgruppenmarkaryd

Biblioteket i Markaryd bjuder 
nu in till en inspirerande 
föreläsningsserie där vi 
uppmärksammar lokala 
affärsidkare. Först ut är ”Florist 
Juvelen”, ”Lady Anna´s” och 
”Fotvårdscentralen”.
De berättar om sina företag 
och om hur det är att vara egen 
företagare och presenterar sina 
produkter. Under kvällen kommer 
det ges tillfälle att mingla med 
företagen. Vi bjuder på enklare 
förtäring.

Varmt välkommen den 13 
mars klockan 19:00!

Presentation, Floristjuvelen
Mitt namn är Carolina, jag är 
egenföretagare och driver Florist 
Juvelen i Markaryd. Hos

 mig hittar ni allt från vackra 
snittblommor, krukväxter för 
både inomhus o utomhusbruk, 

presentartiklar och inredning. 
Begravningsbinderi och bröllop 
är min stora passion. Som sagt, 
jag hjälper er med vad ni än 
vill ha hjälp med! Hoppas vi 
ses, välkomna in till mig på 
Västergatan 54. 

Presentation, Lady Anna’s
Vi på Lady Anna’s syateljé och 
butik satsar på hållbarhet och 
svenskt hantverk. Vi konstruerar 
och syr upp våra modeller från 
grunden. Detta gör det möjligt att 
anpassa plaggen efter kundens 
önskemål. I vår butik säljer vi 
också en del andra närproducerade 
produkter.  
Mvh Michaela och Mathilda på 
Lady Anna’s 
Presentation, 
Fotvårdscentralen
Hej jag heter Carina Gunnarsson 
och är utbildad medicinsk 
fotterapeut. Jag driver sedan 
september -20 fotvårdscentralen 

i Markaryd. Hos mej får ni hjälp 
med att ta hand om era fötter då 
jag behandlar fotåkommor av 
olika slag. Något jag också märkt 
en större efterfrågan av är att få 
fotvård genom friskvårdsbidrag. 
På fotvårdscentralen hittar ni 
också ett brett sortiment av 
strumpor & välgörande krämer. 
Mvh Carina.

INSPIRERANDE FÖRELÄSNINGSSERIE PÅ 
BIBLIOTEKET I MARKARYD



Markaryds kommun
Tel: 0433-720 00

Box 74
285 22 Markaryd

info@markaryd.se

www.markaryd.se
www.facebook.com/markarydskommun
www.instagram.com/markaryds.kommun

Omslagsbild:
Landsväg utanför Markaryd


