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Traningar!
Jubileumsåret med sin 
kulmen Blomsterfesten 
har hittills verkligen 
varit fantastiskt. 
Skåne Tranås och dess 
invånare har ännu 
en gång visat att vi 
inte är vilken liten by 
som helst. Alla kan 
sträcka på sig lite extra 

och vara stolta över vad vi tillsammans har 
åstadkommit. Vädret har kanske inte varit det 
bästa denna sommar, men på söndagen då 
Blomstertåget gick, hade vi vädergudarna på 
vår sida och succén var ett faktum. 

Solen var även med oss på årets loppmarknad 
som även den blev synnerligen välbesökt och 
som gav föreningen ett bra tillskott i kassan. 

Nu när doften av Thuja börjat avta och det 
gröna på fingrarna bleknat något är det dags 
för 100-års kalas. Vi ses på Jubileumsfesten 
på lördag ! 

Tranås Julmarknad 9/12

Knappt är sommaren över 
förrän vi närmar oss årets 
julmarknad med stormsteg. 
Vi hoppas på en lika 
välbesökt marknad som i fjor 
och att vädret är med oss.

Vi behöver hjälp med att få upp och ner 
marknadsstånden, några som sjunger och 
underhåller, bakverk till TUF:s stånd mm.

Ring oss: Åsa 0736-73 15 44
          Irene: 0709-18 00 72 Skön h

öst!
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I VIMLET
rebell

årets kalsing bedårande älgkalv

baguette-team
i djungeln

hundförare

årets fågel
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STF Hotell & Vandrarhem Festsalar & Konferens

Vandrarhemmet

Den andra juni firade 
Vandrarhemmet 25-års jubileum 
med ett riktigt födelsedagskalas. 

Dagen började med lunch för 
inbjudna gäster och klockan två 
var det öppet hus och tårtkalas 
för alla. Det blåstes fanfar och 

hurrades. Ballongerna fladdrade 
i den inte alltför ljumma vinden 
och solen tittade fram mellan 

regn- och hagelskurarna. Men, 
som några påpekade - det 

regnade till invigningen för tjugofem år sedan också, och det har 
ju gått bra ändå. Vandrarhemmet fick en gul stamros, ett japanskt 
körsbärsträd, massor av blommor och en modell av Kvarnen i lera 

bland annat.

På kvällen när kalasandet var över samlades ett gäng väl påklädda 
Traningar och grillade på Ängen. Att kunna samlas så här i en alldeles 
speciell miljö invid kvarndammen. Att ha tillgång och transport till 
långbord, bänkar och grill. Att kunna njuta tillsammans på detta sätt 
utan störande moment eller konkurrens, är självklart för Traningarna, 
som nog är lite hemmablinda och inte alltid tänker på hur bra de har 
det.                   
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STF Hotell & Vandrarhem Festsalar & Konferens

Vandrarhemmet

I sommar har man haft ett samarbete 
med Daniel Berlin och serverat en 
specialbuffé för Vandrarhemmets 
gäster. Gästerna har i år även 
kunnat köpa hemlagade pajer och 
grillprodukter från Ingelsta kalkon. 
Beläggningen under sommaren 
har inte riktigt levt upp till 
förväntningarna, men det har gått 
sämre än vanligt i år för de flesta i 
branschen. Anledningarna är flera, 

vädret spelar en stor roll, men även sommar-OS, fotboll och en stark 
krona är faktorer som påverkar.

 I diskussionerna kring hur man ska lyfta beläggningen under 
lågsäsong, har framkommit behovet av att synliggöra Tranesgården 
i större omfattning. Att försöka få fler konferenser, möten och 
arrangemang samt att visa på den kapacitet Skåne Tranås har både 
när det gäller lokaler som antal bäddar är viktigt. Som ett led i detta 
har en broschyr tagits fram som alla Skåne Tranås ambassadörer 
gärna får hjälpa till att sprida.

Kjell Eng klipper bandet om 
kartorna till Byarundan som 
officiellt invigdes vid Jubileet.

Samtliga broschyrer finns på 
Vandrarhemmet.
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Blomsterfest 2012

Ett intensivt arbete veckorna före dagen B, som i Blomsterfest. Alla 
insatser var viktiga, att böja ståltråd, klippa och ordna blommor, 
skörda blommor, packa och bära lådor, grilla korv, planera, snickra, 
svetsa, sy och en hel massa annat.

Torgfesten på lördagen blev välbesökt, hela torget 
var inklätt i tält som rymde ca 700 personer. 
Stämningen var hög, maten riklig och god, ölen 
skummande och kall. Underhöll gjorde Tonight 
Band och Perikles. Senare på kvällen blev det 
åska och regn men på söndagen kom solen och 
gjorde 2012 års Blomsterfest till en succé med 
många tusen besökare. 

         - Det gjorde vi bra !
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Blomsterfest 2012

Askungen Bamse och hans vänner

Asterix & Obelix Hälge o co

Tarzan och Fantomen Smurfarna

TUF 100 år Tintin
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LEADER projekt - Förstudie
“Skåne Tranås går vidare”

Projektet och förstudien håller nu på att avslutas. De tre projekt man 
beslutat att gå vidare med är redan på god väg och igång.

Kvarnen
Som en del i Byarundan har Kvarnen fått 
en större skylt vid gaveln som berättar 
lite om dess historia. Förutsättningen för 
vidare arbete med att kunna visa upp 
den är avklarad och en ny nergång är 
grävd och stensatt. I första skedet gäller 
nu att röja undan bråte och transportera 
upp överflödig jordmassa så att halva 

utrymmet får 
ståhöjd. Därefter 
är planen att klä in betongpelarna med trä samt 
att sätta ett innertak. En broschyr om Kvarnen 
har tagits fram och ett möte med Länsstyrelsen, 
vatten- och kulturmiljö,  är inplanerat. Tanken 
och önskan är att se över hela området med 
tillflödet, dammen, kvarnen, kvarnhjulet, 
frånflödet och dammarna. Här involveras tre 
stora intressenter, kommunen, föreningen och 
Rosenhagen. 

Byarundan
Projektet är påbörjat och har hittills 
fallit väldigt väl ut med många positiva 
reaktioner. Rundan invigdes lagom till 
Vandrarhemmets 25-års firande och 
kombinerades då med en tipsrunda. 
En karta har tryckts upp och finns 
nu tillgänglig på de närliggande 
turistbyråerna samt på flera ställen i 
byn. Tanken är att successivt bygga ut 
längs rundan med skyltar om intressanta hus och personer. Längs 
Byarundan finns många möjligheter till olika aktiviteter.
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LEADER projekt - Förstudie
“Skåne Tranås går vidare”

Trädgård

Skåne Tranås förknippas helt naturligt med 
blommor, växter, plantskolor och Blomsterfest. 
Att Vandrarhemmet med Tranesgården nu söker 
samarbeten och paketlösningar på tema trädgård, 
är inte bara naturligt och självklart, utan även 
väldigt rätt i tiden. Trädgård och odling är “inne” 
helt enkelt. I Sverige finns många hundra olika 
trädgårdsföreningar och många av dessa är 
anslutna till Riksförbundet Svensk Trädgård. I 
sommar blev det klart att STF Hotell & Vandrarhem ingår som partner 
och erbjuder Riksförbundets medlemmar rabatt på boende. Man 
når ut till drygt 35000 medlemmar och offentliga institutioner via 
tidningen Hemträdgården 6 ggr/år. 

Ett blad har tagits fram med 
besöksträdgårdar,  plantskolor, 
butiker och specialodlingar inom 
30 minuter från Skåne Tranås. 
På detta sätt erbjuder man ett 
“paket” med utflyktsförslag för 
trädgårdsintresserade. Bladet som 
givetvis har kontaktuppgifter på 
baksidan ska finnas ute hos respektive 
butik/odlare.

Förhoppningsvis kommer många spännande 
samarbeten med bland andra Rosenhagen att 
utarbetas. Många idéer har kommit fram; att 
kombinera Kvarnen, munkar, medeltid och trädgård, 
att arrangera tävlingar enligt engelsk modell med 
störst, högst, längst och vackrast eller varför 
inte trädgård och mat?
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Hänt extra
En hel massa saker har gjorts i byn. 
Många timmars arbete har lagts ner 
på saker som kanske inte alla ens har 
tänkt på. Till exempel kom plattorna 
på plats vid Tranesgårdens köksingång 
och ny häck har planterats bakom 
Tranesgården.

Inför Blomsterfesten renoverades 
utescenen och takseglet sågs över 
och restes.

Nya skyltar vid infarterna till byn 
har kommit upp. Här kombinerar 
man med evenemangsskyltar när 
så är dags.

På Nationaldagen fick föreningen 
ta emot både fana och flagga. Det 
går bra att låna flaggan 
om något speciellt 
ska firas. Kontakta 
föreningen för mera 
information.

Räcket vid nergången från 
Norrevångsvägen har kommit på 
plats och taket vid Tranesgårdens 
altan är tätt med alla pannor på 
rätt ställe. Den stora skylten vid 
Gästgivaretrappan är lagad och 
rest - för att nämna något.  



Någon vecka in i 
september sänktes två 
råghalmsbalar ner i 
dammen. Detta är ett 
sätt att försöka bli kvitt 
tillväxten av trådalger. 

Man kan göra mycket 
spännande av halm och 
i synnerhet råghalm. Vill 
man inte lägga nytt tak 
eller bygga ett tåg kan 
man tillverka gammaldags 
bikupor. Man kan bättra 
på väggarna med kline 
gjort av hästskit, lera 
och halm, eller kanske 
väva en bakplåt. Fläta 
stolsitsar, en korg eller 
kanske en kringelkrans 
till ytterdörren. Gör en 
takkrona, girlanger, 
julbockar, halmstång, 
gris eller varför inte en 
...TRANA

Fler tips finns här:

www.365slojd.se
www.skapligtenkelt.se10



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:

27/10  Jubileumsfest Tranesgården

30/11  kl 19:00 Julgranständning på Torget
Luciakören sjunger, glögg o pepparkakor serveras.

9/12  kl 13 - 17  Julmarknad på Torget

13/12  kl 19:00  Lucia på Tranesgården

Information på  
www.skanetranas.se
och på anslagstavlan

TUF sponsras av

LEADER 
Landsbygdsutveckling

Tranås Ungdomsförening
-Mot högre höjder!


