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Traningar!
Snart har så ännu ett 
år gått och det är inte 
långt kvar förrän vi 
skriver 2014. Vi har haft 
en underbar höst mera 
färgsprakande än vanligt. 
Om det beror på den torra 
varma sommaren eller 
något annat därom tvista 
de lärde.

Det händer mycket i vår by och det känns väldigt 
spännande att vi fått så många nya företag och 
verksamheter hit. Skåne Tranås är i högsta grad 
levande och det känns glädjande att kunna önska 
nya invånare och entrepenörer välkomna hit. När 
ni läser detta är granen på Torget redan tänd för 
året. Traditionsenligt hålls det därefter Julmarknad 
och helgen därpå är det Lucia. Det känns därför 
naturligt att upprepa det någon så väl formulerat 
om vår by - Skåne Tranås, traditionsbärare med 
sikte på framtiden.
 
       och                                    på er allihop!

Tranesgården  kl. 19:00

Kaffeservering
Eva Olsson
från Österlenkryddor
berättar om 
“julakryddor”

Lucia
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JULMARKNAD
Skåne Tranås

8/12 klockan 13 - 17

Ett 20-tal utställare / knallar
Tomtestuga

Ljusstöpning / försäljning
Kaffeservering

Levande julmusik

Vår lokalavdelning startades 1991, 
vi har sedan dess gett bygdens barn 
roliga och lärorika naturupplevelser. 
I dagsläget så har vi en mullegrupp 
i Brösarp, en mullegrupp och 
en strövargrupp i Skåne-Tranås. 
Våra utbildade ledare arrangerar 
aktiviteter 5-6 gånger per termin. 
Friluftsfrämjandet är störst på 
friluftsaktiviteter för barn. Vi tycker 
att det är viktigt att barn tidigt får 
leka i och lära känna naturen. 

- Välkommen du också!

www.friluftsframjandet.se/skane-tranas

Vi kommer att sälja korv med bröd 
samt julgranar på Julmarknaden.

Mulle önskar alla barn
en riktigt God Jul

Höstens naturväv 
utanför Mullerummet



Hantverk, gasol & tillbehör 
släputhyrning m.m.

Arisabäcksvägen 17

Öppet under december
lördagar kl 12 - 15
övriga tider - ring
0709-18 00 72

                Julkärvar och            
                    dörrkransar
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Café Madame Blå har fått nya ägare och 
ännu ett ungt passionerat par har bosatt 
sig i byn. Det är Helen och Sebastien med 
valpen Molly som flyttat in.

-Vi är här för att stanna, säger de. Vi 
är redan förälskade i byn och har blivit 
väldigt väl mottagna. Paret har tagit en bit av Korsika, Provance, 
Lyon, Bretagne och Dijon med till Skåne Tranås och blandat upp med 
hemkänsla, romantik och jazzmusik. 

Vi kommer att hålla öppet alla dagar kl 11 - 19 till att börja med. Här 
serveras dagens soppa, galettes, crêpes, smörgåsar och kakor. I vår 
lilla butik finner man allehanda franska delikatesser.

Lördagen den 7 december blir det live folkmusic kl 16:30-17:30.
Till Lucia blir det live jazz både på fredagen och lördagen. På Lucia 

mellan kl 17 och 18:30 och på lördagen den 14:e 
mellan kl 13:30 och 14:30.  

“Självklart har vi funderingar på temaaftnar och 
specialarrangemang för byns invånare. Men först 
är det Advent och julmys som gäller. Vi kommer 
att hålla öppet fram till 23 december, sen ska vi ha 
“jullov” och öppnar igen den 1 februari.”

Café Madame Blå ska vara som ett vardagsrum, ett 
andra hem och en samlingsplats där man kan “bara 
vara” förklarar de. Alla hälsas välkomna och om 
någon har saker att berätta om huset blir vi extra 
glada, säger Helen.



STF Hotell & Vandrarhem Festsalar & Konferens

Tranesgården

TUF:s  styrelse

Överst från vänster: Lars-Olof Glifberg ordf., Mona Andersson v.ordf., Ingalill 
Söderholm Persson sekr., Ann-Charlotte Persson, Bodil Persson kassör, Bengt 
Ohlsson. Nedre raden: Annacarin Ferrius, Alexander Norberg, Lars-Åke 
Olsson, Iréne Moberg, Katarina Lundberg. Frånvarande: Hans Nilsson och 
Göran Johansson.

Tranås Ungdomsförening är ju som bekant landets enda kvarvarande 
ungdomsförening som nu går in på sitt etthundraandra år. Föreningen 
styrs av sina medlemmar som väljer styrelse på årsmötet som alltid hålls i 
mars. Vill du vara med och påverka, anmäl intresse till valberedningen som 
består av Alexander Norberg, Anders Månsson och Åke Moberg. Styrelsen 
sammanträder andra tisdagen varje månad. Ideellt arbete är av tradition 
TUF:s sätt att driva arrangemang och därför söker man alltid nya hjälpande 
händer och funktionärer till de återkommande evenemangen. Gemenskap, 
trevligt umgänge och glada skratt erbjudes.

Föreningens medlemmar består av nuvarande Tranåsbor, före detta 
Tranåsbor, sommargäster, stöttande besökare och de som “bara” tycker om 
byn och vad vi gör. 



STF Hotell & Vandrarhem Festsalar & Konferens

Vandrarhemmet
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Vandrarhemmet har en egen 
styrelse bestående av Esbjörn 
Berg ordf, Kristina Weidhagen 
och Staffan Sendel som är 
med på bild samt Victoria 
Jönsson, Towa Nilsson, Åke 
Moberg och Bodil Persson.

Ledamöter till styrelsen väljs även de vid årsmötet i mars.Vandrarhemmet 
är en affärsrörelse som redovisas separerat från den ideella föreningen. 
Styrelsens uppdrag är att driva verksamheten med lönsamhet, att 
ansvara, förvalta och underhålla vandrarhemmets fastigheter, att ansvara 
för personal, service och marknadsföring. 

Resultatet 2013 ser ut att bli ett av de bästa på mycket länge vilket 
är glädjande, berättar Esbjörn. De senaste årens satsningar för att 
öka beläggningen under lågsäsong har gett resultat och säsongen har 
märkbart förlängts. Man har arbetat mera målgruppsinriktat vilket har 
blivit synligt i byn med både hundar och motorcyklar till exempel.

Vattenkvarnen kommer under våren 
att grävas ut och bli visbar enligt de 
projektplaner vi har arbetat med, säger 
han. Ett annat stort projekt som är på 
gång inför 2014 är en helrenovering av 
Vandrarhemmets kök och reception.

  

Vi söker en 

föreningskassör
Du närvarar vid arrangemang
Du är ordningssam
Du bor helst i byn
Du är pålitlig 

I höst kom Yamaha Custom Club till byn
med drygt 40 motorcyklar på en gång.
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Bildande förströelse
Den 22 oktober arrangerades 
författarkväll med Lars Yngve. 
Åhörarna fick inte enbart skratt 
och en ordentlig dos skånsk humor, 
utan även en närmare insikt i 
romanfiguren Nils Udes liv och 
äventyr. Det serverades soppa och 

hembakt i det fullsatta Färgeriet och stämningen var 
hög. Ett lyckat arrangemang som helt och fullt följer 
föreningens första paragraf. /.. har till ändamål att verka 
för ungdomens i Tranås höjande i andligt, intellektuellt och 
fysiskt avseende genom att väcka och uppodla dess andliga 
intressen och bereda den tillfällen till bildande förströelse../

Missa inte nästa 
“bildningstillfälle” 13 december kl 19 
på Tranesgården. Då håller Eva från 
Österlenkryddor föredrag om julens 
kryddor.

        Ljus samvaro
Den 27 oktober var det dags för höstens 
ljusstöpning. Ett glatt gäng bestående av 
Katarina, Arne, Bodil, Nelly, Alfred, Ann, Kerstin 
och Anders samlades i gympasalen för en heldag 
i ljusens tecken.

-Vi har hittat en bra blandning med ca 30% 
ljusstumpar av helt rent stearin och ca 70% 
paraffin, berättar Katarina. Innan man kan börja 

är det en hel del pyssel & knåp med vekar och tyngder. Vi brukar använda 
muttrar som tyngder och de ska knytas fast i änden på varje veke. Vekgarn 
och paraffin köper vi från joelvax.se. I år har vi även stöpt ljuskronor. Till 

kronorna har vi använt putsnät och det är också lite 
knåpande med dem innan man kan börja stöpa - men 
fina blev de!

På Julmarknaden 8 december finns ljusgänget på plats i 
Biblioteket i vanlig ordning. - Då kommer vi att stöpa ett 
rött ytterlager på en del av ljusen, säger Katarina.  
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Det har väl knappast undgått någon 
att gamla skolan fått nya ägare och att 
Chokladfabriken fått en ny profil.

Ulrika & Fredrik är de nya fabrikörerna 
som med energi, nya idéer, 
experimentlusta och visioner om ett 
Chokladhus på Österlen.

“Vi vill kombinera känslan av skola och 
fabrik i förening och vill gärna veta mera 
om skolan och byggnaden. Om någon har gamla saker härifrån eller vill 
berätta om sina minnen blir vi jätteglada om ni hör av er.”

Äntligen får vi ägna oss åt choklad på heltid, berättar de. Ungefär 1000 
praliner om dagen blir till i dagsläget och just nu är det julens smaker som 
är aktuella. Det är pepparkaka, apelsin och saffran som tillverkas. Ulrika 
beskriver lyriskt syltade apelsinskal i choklad, fikon och årets julklapp - 
choklad på bräda. Det går inte att ta miste på engagemanget och passionen 
för choklad och Österlen. 

Specialevenemang för Traningar - klart att det kommer att bli, säger de. 
- Fast först är det Julmarknad och julbeställningar. 
Vi håller öppet tis-fre 12-17 och lör-sön kl 11-16. - Välkomna hit!
- Vi finns på facebook också, säger Fredrik.   



10

LÄNGORNA
TORGET 

SKÅNE-TRANÅS

Kläder för alla
helgens fester.

tis-fre 10-17
lör-sön 10-15

Allt hos oss är
hembakat.

Vi gör tårtor och
smörgåstårtor på

beställning.

Butiken fylld med 
heminredning

öppet:
ons-fre 11-16
lör-sön 10-16

med



En annan “ny” företagare 
i byn är Johan Åberg och 
Österlen Inredning. 

Johan har arbetat med 
möbelförsäljning i många 
år, drivit vandrarhem i 
Norge och ägnar sig nu 
åt möbler på internet 
och butiken i Skåne 
Tranås. Han har även 
tagit initiativet till ett 
näringslivssamarbete i 

byn och en gemensam satsning på radioreklam. Han tycker 
att Skåne Tranås med TUF, dess traditioner och tillgång till 
lokaler är ypperligt ur företagarsynpunkt. Johan presenterar 
“butikshunden” Woodan van de Van, en nioårig herre från 
Holland. - Fast vi kallar honom för Plutten, det är enklare, 
säger han. Johan berättar om samarbetet med brodern 
som har snickeri i Kverrestad, om vikten av kvalitet och 
kundnöjdhet och om filosofin kring lokalt producerade 
kvalitetsmöbler. I butiken just nu presenterar han bland 

annat “Byta-yta” inredningsmålning med miljösmarta specialanpassade 
linoljeprodukter från Allbäck. - Klart vi erbjuder Traningar rabatt, säger 
Johan. Det vore också roligt att få veta mera om huset här. Välkomna hit 
så bjuder jag på kaffe. Butiken är öppen fredag, lördag, söndag mellan 
klockan 11 och 18. 



OBS
Glöm inte 
anmäla 

senast 6/12 till 

Julefrokost
14/12 på 

Vandrarhemmet!

Du har väl anmält din mailadress till TUF:s medlemregister?

Glöm inte heller att anmäla din nya adress om du har flyttat!

Anna-Lisa Olsson 0417-202 62    alo.tranes@tele2.se

Närmast stundar:

8/12  Julmarknad kl 13:00
Knallar, kaffeservering, Tomtestuga, musik, ljusstöpning

13/12  Lucia på Tranesgården kl. 19:00
Kaffeservering, föredrag “julakryddor”

God Jul
Information på  

www.skanetranas.se
och på anslagstavlan

Kontorsvaruhuset i Tomelilla har inte bara Sveriges störs-
ta sortiment med över 250 000 artiklar, utan är även 

sponsor för TranesBladet.
0417-150 15


