
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
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