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Traningar!
Våren hann bara sjungas in, 
så närmar vi oss Midsommar. 
I vanlig traditionell ordning 
samlas vi på Torget för att 
sedan gemensamt bära 
ner stången till Ängen. Där 
blir det dansuppvisning och 
kaffeservering som vanligt. 
Väder har vi beställt till alla de 
kommande evenemangen.  
Till den stora Loppisen behöver 

vi hjälp av så många som möjligt, inte bara med 
försäljningen utan även med att ställa upp bord, 
resa tält och sortera saker. Loppisen är en av TUF:s 
största inkomstkällor och pengarna behövs bland 
annat för att kunna hålla Tranesgården i skick.

Nu längtar säkert många av oss efter semester 
och sol, Förra sommaren var kanske lite väl varm 
och torr, så i år hoppas vi på lite regn in emellan 
så att grillarna kan vara igång och att 
skördarna blir som de ska. 
Så här långt ser det bra ut. 
Jag hoppas att se alla vid våra 
kommande arrangemang i byn och att 
alla får en underbar sommar!

Exklusivt för medlemmar
i Tranås UngdomsFörening

Vid två tillfällen under sommaren kommer 
TUF:s medlemmar att kostnadsfritt kunna besöka 

Bil- och Leksaksmuseet på Joneborg.
Är du inte medlem, men ändå vill följa med?

-Lös medlemsskap 80 kr/person 
eller betala 100 kr för guidad visning.

6/7 eller 10/7 kl. 10:00 och 14:00
Anmälan till Johan: 072-577 38 41
Max 25 personer vid varje visning.



Danne Stråhed &
  Sven Melander

SCEN SKÅNE TRANÅS
DEN 2 AUGUSTI KL 19:30

Köp biljetter i tid!
Finns på Rosenhagen, ICA Tomelilla

ticketmaster.se      m.fl

Sommarens roligaste konsert!

Midsommar i Skåne Tranås
Samling kl. 13:00 på Torget för att klä 
Midsommarstången. På ängen blir det 
dansuppvisning med Ystads Folkdansförening, 
danslekar och kaffeservering.



Bilar och leksaker i Skåne-Tranås
Som Tranesbladets utsände gav jag mig iväg mot Joneborg 
precis i Tranås utkant. Rykten om ett bil- och leksaksmuseum 
som skulle finnas där hade florerat ett tag. Jag vet inte riktigt 
vad jag förväntade mig, men jag trodde att jag skulle få se 
lastbilar och få höra mycket om olika motorer och tekniska 
data kring dessa.     -Ack så fel jag hade!

Mannen bakom museet/samlingarna heter Johan Rudbäck 
och är permanentboende på Joneborg tillsammans med 
sambon Laila sedan 2015. På gården finns en större modern 
stallbyggnad och en maskinhall. När vi kommer in inser jag att 
de hade behövt ytterligare en hall. I den första hallen samsas 

nya och äldre Volvobilar med en Rolls-Royce “Varje bilsamling måste ju ha en 
Rolls” säger Johan och det är nu det glimtar till i ögonen på honom. Det är nu 
han börjar berätta om samlingen, att varje bil har sin egen historia. Det är inte 
vilka bilar som helst vi tittar på. Här står “den blåe Volvon” från 
TV-serien Macken med autografer och allt. Här finns Volvo DLS 
som enbart såldes i det forna östtyskland DDR. Här finns den 
sjätte sista Volvo C70 som byggdes och som specialbeställdes 
handlackerad i orange. Här finns maffiabossen Rocco 
Gambinos svarta Volvo 262 C från 1981. Att Johan hade 
kunnat berätta så mycket mer om varje bil inser jag snabbt, 
precis som han inser att han nog kan hoppa över de tekniska 
detaljerna. Han visar en blå Volvo 244 från 1985 som endast 
gått 109 mil. Alla bilar har en ägarlängd och i det här fallet 
är det endast en ägare, en äldre dam som hade starr och 
egentligen inte skulle köra alls.

Johan är aktiv i ett flertal Volvo-klubbar samt kassör i SVIS - 
Svenska Volvoklubbar i samverkan. Det han inte kan eller vet 
om Volvo är förmodligen inte värt att veta. James Bonds bil 
Volvo P 1800 ritades 
av Pelle Pettersson 
(kanske mest känd 
för att ha ritat båtar). 
Självklart har Johan 
hans autograf på en 
bildörr. Nu ska ni inte tro 
att det “bara” är bilar. 

I samlingen finns allt i reklammärken, 
broschyrer, manualer, flaggor, 
inredningar och allehanda tillbehör. I en 
annan hall står det en ambulans och en 
brandbil. “Den köpte jag i förra veckan” 
berättar han entusiastiskt.



Bilar och leksaker i Skåne-Tranås

Förutom den smått otroliga 
Volvosamlingen finns 
trampbilssamlingen. På hyllor står 
de ca 50 trampbilarna snyggt 
uppställda. Här finner man allt 
från antika bilar  i plåt och trä 
till moderna i plast. I en artikel 
i tidningen Klassiska Bilar säger 
han om trampbilen Austin J40: 
“Nackdelen med de här gamla 
trampbilarna är att de är så tunga. 
Jag kommer ihåg att man alltid 

behövde kompisar som knuffade 
på. Och när man väl orkade trampa för egen maskin så var man för stor för att 
få plats”.  Precis så var det ju, men det gäller ju även för lådbilar.  På Joneborg 
finns givetvis även en större samling modellbilar. Även i denna storlekskategori 
finns det mesta från antikt till ouppackade nya modeller. Vid det här laget 
känner jag mig smått yr av hela företeelsen när jag blickar bort mot den stora 
BRIO-samlingen. Mitt i hallen står ett BRIO-lok i storlek som en personbil och 
längre bort står leksakerna ordnade i rader på hyllmeter efter hyllmeter. Hur 
många träleksaker har du, undrar jag naturligtvis. Johan skrattar och säger först 
att han inte har en aning, men för några år sedan passerade jag nog 2000. 
Längst ner i den stora hallen finns en mer eller mindre komplett lanthandel. En bit 

bort står två  ca två meter långa 
modellfartyg och i ett eget rum 
finns en radiosamling.
Jag har plötligt många frågor. 

Hur kom de här med i sammanhanget? Johan 
skrattar. -Jag kunde inte låta bli, jag samlar på 
allt som är roligt och lite udda, säger han. Jag 
är helt omtumlad och Johan ser sådär lycklig ut 
som bara en människa med sann passion kan 
utstråla.

Joneborg tar endast emot bokade grupper. 
Johan Rudbäck 072-577 38 41 
Joneborgs Bil och Leksaksmuseum finns på fb.



Tranesgården

STF Munkamöllan Logi Festsalar & Konferens

Munkamöllan

Under säsongen 2018 samlade gänget 
på Munkamöllan dricks och pant till 
en liten personalfond. Först var det 
samling på Indoor Shooting i Tomelilla 
där det sköts älgar, björnar, vildsvin 
och ölburkar. Tilda var en baddare på 
ölburkar, Anette fällde alla vildsvinen 
och Bengt “björnjägaren” Ohlsson 
gjorde sig bra på bild. En avslutande 
tävling vanns av Anette, tvåa blev 
Tilda och Erika knep tredjeplatsen. 
Efter dessa äventyr intogs middag på 
Bröderna M i Ystad.

Nu är det grävt för vatten och avlopp 
till kiosken. Den gamla kiosken är 
borta och alla väntar med spänning 
på vad som ska hända härnäst.

Stork har siktats ute vid Idrottsplatsen. 
Munkamöllan har i omgångar varit 
i kontakt med Storkprojektet och nu 
kom han äntligen “Storkepetter” för 
att ge oss goda råd om var det är 
lämpligast att sätta upp ett storkbo/
plattform. En “lockfågel” ska man ha, 
så plaststorken som länge stått på en 
hylla hos Rosenhagen har nu flyttat 
ner till Kvarnen i väntan på montering.

Du som ännu inte gått med i gruppen
- Det är inte för sent. 

Kontakta Lars-Olof Glifberg



Tranesgården

STF Munkamöllan Logi Festsalar & Konferens

Munkamöllan 

Bröllopsrundan 2020
Nu är det bestämt!
Bröllopsrundan 2020 går av 
stapeln den 21 mars och basen 
för evenemanget, själva mässan,  
kommer att vara på Tranesgården.

Många undrar över när 
Kaféet vid Torget har 
öppet. Tranesbladet har 
fått följande besked:

V.23  stängt
v.24  fre-sön  10-16
v.25  stängt
v.26  fre-sön  10-16
v.27-30  tors-fre  10-17
   lör         8:30-16
   sön       10-16

Från nabornas horisont
På Onslunda Hembygdsmuseum kan 
man bese utställningen
“Inte bara borstar”.
Museet håller öppet:
v. 26-33   fre-sön   11-16
v. 34-35   lör-sön   11-16
Övrig tid efter överenskommelse.
0417-300 60
www.onslundahembygdsforening.se

Albo Härads Hembygdsförening
har ett digert program med många 
aktiviteter.
Hela kalendariet finns på:
www.hembygd.se/albo-harad

De riktigt små 
gästerna 
hänvisar 
Munkamöllan till 
insektshotellet 
hos grannen.  
-Rosenhagens 
Planskolor.

Så här fint var det 
pyntat på flotten 
när byns kamin-
handlare gifte sig.
Det är sex år sedan 
Alicja och Miroslaw 
flyttade till Tranås 
och tog över den 
gamla macken i 
korsningen. Tiden 
går fort. -Grattis 
säger vi!

Nu är 
krukorna och 
planteringarna 
på plats vid 
byns infarter. 
Mäklargården är 
sponsor för året.

- Tack!



Nunotovning i Skåne Tranås
Årets första textilhantverkskurs har hållits i byn.  Den här gången arbetade 
man med nunotovning, då man tovar samman ull och silke. Det arbetades 
febrilt från fredag kväll till söndag eftermiddag. På fredagskvällen efter 
den gemensamma välkomstmiddagen på Munkamöllan gick man igenom 
tekniken. På lördagen knådades tyg som sedan på söndagen förvandlades till 
de mest fantastiska klädesplagg. Arrangör för kursen var Christina Skovmose. 
På söndagen kom tovningens “Grand old lady” Carin Elofsson på besök.
Läs mera på:  www.skovmosebyhand.se 
Ytterligare en kurs, denna gång handlar det om ecoprint, kommer att hållas 
under tre dagar helgen före midsommar.



LÄNGORNA
TORGET 

SKÅNE-TRANÅS

Butiken är sprängfylld 
med sommarens nyheter 
- välkommen!

tis - fre    kl. 10 - 17 
lör - sön  kl. 10 - 15

Från böna till pralin i Skåne Tranås
Med vision, ambition, passion, en 
massa jobb och en stor portion 
envishet har de lyckats. Nu är 
ombyggnaden klar och de nya 
maskinerna på plats. Ett par ton 
cacaobönor är på ingång och 
i maskinerna bearbetas den 
doftande chokladen. Nu kan man 
se in i produktionen som är unik i 
Skandinavien.



För sextio år sedan

Den första maj 1959 tog den unge Kjell Eng över byns lanthandel från sina 
föräldrar. Det firades med kafferep i butiken. I skyltfönsten annonserade man 
om “Natt-mumsingar” (korv) till det sensationella priset av 1:90 per burk. 
I fönsten trängs gratulationsbuketterna med Cirkelkaffe och skor.

För lite mer än sextio år sedan firades Midsommar i Tranesgårdens trädgård. Då 
fanns inte nuvarande glasveranda och det gamla färgeriet var rivet. Då låg det 
trätrall på marken och sannolikt har det dansats mer än midsommarlekar här. 

Bilorientering var populärt. Dessa bilder är 
från 1959-års tävlingar. Start och mål var 
vid Tranesgården så klart.



Redig Skånsk Slöjd
RSS är en förening för konsthantverkare och 

slöjdare som värnar om det konstnärliga 
uttryckssättet och värdesätter kreativt arbete.

Gammalt möter Nytt 

Vårt motto som visar att vi gärna ser att gammalt 
hantverk får plats bredvid det moderna.

Är du en av oss?
Hör av dig för medlemsskap!

Redig Skånsk Slöjd
Föreningen startade för snart tjugo år sedan, men 
registrerades först 2008. Från början hade medlemmarna 
utställning i sina hem och besökarna åkte runt med en 
karta. Idag har RSS ett drygt 20-tal medlemmar och man 
arrangerar gemensamma utställningar runt om i Skåne.

www.rss-os.se

Kontakt: Agneta Nilsson  0722-02 80 58 
roy.agn@telia.com



Närmast stundar:

21 juni - Midsommarfirande
Samling på Torget 13:00 

Dansuppvisning av Ystads Folkdansförening 
Kaffeservering, dans kring Midsommarstången.

30 juni - Årets Loppmarknad kl 13:00
på Idrottsplatsen, kaffeservering, korvgrillning.

Nästa Tranesblad utkommer före Veteranträffen 1/9
Skicka gärna bilder, text och idéer.

Loppissaker kan lämnas under hela året.
ALLA är välkomna att hjälpa till med TUF:s arrangemang.

Information på  
www.skanetranas.com

och på anslagstavlan

Anmäl dig till maillistan så får du mer info om allt som händer i byn!
Kontakta Lars-Olof: 0709-14 44 92  glifberg.1@tomelilla.nu

Både TUF och Tranesbladet finns på Facebook.

INGELSTA KALKON
din lokala matleverantör

Lunch - catering - delikatesser

Gårdsbutiken på Österlen
tel: 0414-285 24

www.ingelstakalkon.se

Värdekupong
Gårdsbutiken

Ingelsta Kalkon

Gäller ej restaurang eller catering. Kan ej 
kombineras med andra rabatterbjudanden.

Giltig t.o.m den 15 aug 2019

Namn...................................................

Tel........................................................

15%
på ett
köp

Äntligen 

grillsäsong!


