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Traningar!
Varje år säger vi samma sak: 
Vips blev det höst och var tog 
sommaren vägen? Visserligen 
har vi hunnit med en hel 
mängd härliga arrangemang 
här i byn och visst har vi haft 
fantastisk flax med vädret. 
Ändå känns det som om det 
gick alldeles för fort.
Nu ska vi njuta av hösten med 
alla färger, frukt o grönt och 

allt annat som hör hösten till. Ett riktigt stort Tack till 
alla som hjälpt till med sommarens arrangemang! 
Utan allas medverkan hade det inte varit möjligt. 
Till årets loppis var vi knappt med folk men till 
nästa år blir vi fler eller hur!  En glad nyhet är två 
trevliga erbjudanden till TUF:s medlemmar. Här får vi 
chansen att bekanta oss med Ecotopia och en ny 
chans att besöka Bil- och Leksaksmuseet Joneborg.
   - Skön höst på er allihop!

Missade du sommarens erbjudande?
Här kommer en ny chans för 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.

19 oktober kl. 13:00
Anmälan till Johan: 072-577 38 41

Exklusivt för medlemmar
i Tranås UngdomsFörening

Nyfiken på Ecotopia?
Guidad visning på gården.

“Hållbara lösningar i en naturlig miljö”
Kostnadsfritt för TUF:s medlemmar.

Är du inte medlem, men ändå vill följa med?
-Lös medlemsskap 80 kr/person 

eller betala 125 kr för guidad visning.
13 oktober kl. 14:00

Ingen föranmälan



Sommarens evenemang i Skåne Tranås

Midsommarafton bjöd på fantastiskt väder. Stången kläddes och bars ner 
på Ängen i vanlig ordning. Mycket folk på plats och stämningen på topp.

Dagen för TUF:s stora loppis var extremt solig och varm, men köplusten var 
det inget fel på. Konserten blev en dundersuccé med utsålt och långa köer.

Rekordmånga såg och hörde Danne Stråhed och Sven Melander på 
Klockarebacken. Grillmästarna jobbade för fullt både då och senare på 
Veteranträffen. Även denna blev en succé med många besökare, perfekt 
väder och många utställare.



Ecotopia - postadress Skåne-Tranås

Längs väg 19 mellan Bondrum och Mariavall ligger Ecotopia. Vad är det 
egentligen, undrar säkert många. Ska man försöka sammanfatta och förenkla, 
blir svaret att Ecotopia är en:  ideell verksamhet med syfte att sprida kunskap 
för medskapande av en hållbar framtid.

Kvinnan bakom Ecotopia heter Karin Malmgren. Hon beskriver sig 
själv som samhällsentreprenör och bor, lever samt ansvarar för 
verksamheten.
2007 påbörjades planeringen av det som 2016 var färdigbyggt.

Ecotopia består av sju hektar mark, på vilken det redan från 
början låg en Skånelänga från 1820-talet. Den är byggd i 
torkad lersten, renoverad med lärkspåntak och “gammaldags” färger 
såsom äggoljetempera och linoljefärg. Byggnaden förlängdes med en 
ekonomibyggnad 2010.

Mellan 2011 och 12 uppfördes Mötesplatsen och Framtidsverkstaden.
20 maj 2012 öppnade Ecotopia som Öppen Gård.
Under 2013 uppfördes fem ekostugor av olika ekologiska byggmaterial med 
tillhörande konstruktioner, energiberäkningar, kretsloppsavlopp, kombinerade 
värmesystem, solcellsanläggning med mera.

2016 slutbesiktigades det sista huset, ett halmbalshus i plusenergistandard 
på Ecotopia. Huset värms upp med sol och fast bränsle. En vattenmantlad 
köksvedspis kan hjälpa till att värma vattnet som lagras i en ackumulatortank 
och som kan användas som golvvärme. Köksspisen är en gasolspis som är 
oberoende av el. Precis som i Mötesplatsen har en urinseparerande toalett 
installerats. Urinet hygieniseras och avföring komposteras i minst sex månader 
för att därefter bli gödsel på vallodlingen.
Huset som Karin själv bor i kan således producera mera energi än vad det 
förbrukar. Arkitekt och byggmästare är Martin Zeiko från Österrike. Huset 
byggdes under två år av en man, Ryszard Krzyzaniak bosatt i Onslunda.



Ecotopia - postadress Skåne-Tranås

Kunskapscentret Ecotopia
En permanent utställning om ekologiska byggnadsmaterial, gårdens 
naturresurser samt ekofik med rawfoodspecialiteter, vegetariskt och veganskt 
som håller öppet i samband med guidade visningar av anläggningen. 
Ecotopia har ett gediget program med kurser och man erbjuder övernattning i 
ekostugorna.

Att använda material såsom ull och halm för isolering känns naturligt och 
vettigt. Varför finns det ingen som tillverkar isolering av ull i Sverige? Varför 
kastas så mycket ull? Kan våra svenska halmbalar användas för husbygge? 
Tranesbladets utsände hade många frågor.

Framtidsverkstaden med sitt fantastiska ljusinsläpp och imponerande takhöjd 
ger en nästan sakral känsla. “Det har blivit lite av ett retreatcenter” säger Karin 
och berättar om höstens utbud av kurser och arrangemang. Den 12 oktober 
hålls en kurs i ätbara vilda växter och den 13 oktober är det guidad visning av 
gården “Hållbara lösningar i en naturlig miljö”.
                                                                                   Läs mer på:  ecotopia.se



Tranesgården

STF Munkamöllan Logi Festsalar & Konferens

Munkamöllan

Eftersom detta var så uppskattat i fjol 
så kör vi igen.

Den 5/10 2019 kl 18.00 - 21.00 hålls 
en stor trumceremoni för helande 
i Skåne Tranås vid dammen på 
Helgonavägen. 

Alla som vill vara med är välkomna. 
Vill du vara med och trumma, anmäl 
dig via mail till: 
haxanshus@gmail.com

Vårt gemensamma fokus för 
trumningen är:
“Ett helande som styrker jordbarnens 
förtroende för sin egen förmåga att 
göra gott. Så att de ser möjligheter 
för en enad planet och samarbete 
mellan dem, väsen, djur och natur. Så 
att de minns att vi alla är Moder Jords 
barn, en familj och ett hjärta”.

Organisatör för händelsen är:
Linda Braekhus - Häxans hus 
Åsa Moberg - Skogsljus
Signe Månsson - Signes sida

TrumceremoniKiosken - Tiosken

En härlig glassommar med Tiosken i 
Skåne Tranås har det varit. Det nya 
bygget av gatuköket fortskrider och 
den stora öppningen kommer att ske 
02-02-2020. Tranesbladet har varit i 
kontakt med Anneli Dennersten som 
är en av ägarna och hon avslöjar att 
något spännande kommer att ske 
redan till Österlen Lyser.
 -Kul, det ser vi fram emot!

Andra helgen i augusti var det dags 
för Alpacafestival igen. Evenemanget 
växer för varje år och lockade i år 
ungefär 1000 besökare. Fällar från fem 
länder bl.a Nya Zeeland hade skickats 
in för bedömning och domare var 
Barbara Hetherington från England.

Alpacafestival



Tranesgården

STF Munkamöllan Logi Festsalar & Konferens

Munkamöllan 

Sport fotboll

Sport boule
Det blev ingen bouletävling i år, 
men entusiasterna spelar vanligtvis 
torsdagar klockan 13:30. Så länge 
vädret tillåter spelas det utomhus, 
därefter flyttar man in till “innebanan” 
på konstgräs i gymnastiksalen.
- Välkommen du också!
Kontaktperson Bengt Ohlsson
0707-65 81 33

I år har det hänt!
Skåne Tranås vann Korpenserien!
Inte nog med det, man vann Cupen 
också!  Ett stort Grattis till en fantastisk 
insats! Årets skyttekung blev Dennis 
Borgqvist med inte mindre än 18 mål.
Bild på hela laget finns på sidan 9.

Sport yxkastning

VM i yxkastning hölls i år i Sverige, 
i Hällefors. Sari Sundqvist t.v. som 
tränar med Österlens Yxkastare, men 
som tävlar för Gränsfors,  kom tvåa 
i kvaltävlingen, trea i finalen och 
vann med det svenska damlaget. 
Gunilla som såg det som sin uppgift 
att se till att Skåneflaggan kom 
på plats och att Österlen & Skåne 
Tranås var representerade, kom 
på 22:a plats av 35 damer. 137 
länder var representerade och det 
rådde feststämning hela helgen 
trots ihållande regn. Sverige står sig 
bra internationellt och knep alla 
medaljplatserna på herrsidan. Guld 
och brons för damerna gick också 
till Sverige, medan silverplatsen 
välförtjänt gick till Schweiz.

Österlens Yxkastare tränar ute på 
Idrottsplatsen sommartid och under 
vintern inomhus i gymnastiksalen.
Kontakt: Håkan Lundqvist 
0703-91 12 33

Anna-Lisa på medlemsregistret 
meddelar att det nu är sista gången 
Tranesbladet skickas ut med gamla 
frimärken. Föreningen har i många 
år haft förmånen att få frankerat på 
detta sätt till ett bra pris.



Appeltorp 519
Ta av från väg 19 mot Spjutstorp  

skyltat
info@appeltorp.se

0708-83 63 85

Gårdsbutiken

tors  17-18
fre   14-18
lörd  11-14

Österlen Lyser - Favorit i repris

POP-UP
på Tranesgården 1 och 2 nov

Meny
Låt dig värmas både i mage och själ av våra mustiga 
höstgrytor. Förutom kärlek och kryddor innehåller de 

svenskt kvalitetskött och rotsaker från åkern intill. 
Till grytorna serveras hembakt bröd med smör. 

Kaffe ingår. Vi håller öppet från klockan 17 båda dagarna.

 Välj mellan:                                 

 Kalkongryta                                
 Vildsvinsgryta
 Vegetarisk gryta

170 kr



LÄNGORNA
TORGET 

SKÅNE-TRANÅS

Älskade höst är här!
Butiken är sprängfylld med

nyheter
Välkommen!

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

Skåne Tranås Korpserie- och Cupvinnare

Stående fr vä: Lagledare Mats Andersson, Kim Jacobsson, Rickard Henningsson, Anders Jönsson, 
Philip Reimers, Thomas Nilsson, Jerker Olandersson, Thomas Nilsson 2, Niklas Wahlström.
Sittande: Robin Nilsson, Jimmy Jönsson, Peter Lovemar, Dennis Borgqvist. 
Fattas på bild:  Andreas Espersson och Per-Erik Larsson.



Stork i Skåne Tranås
Som Tranesbladet skrivit om tidigare, har 
ju stork siktats i byn och Munkamöllan 
kontaktade Petter på Storkprojektet. Ungar 
har släppts i Onslunda och det hade ju 
varit häftigt om några ville bosätta sig i 
Skåne Tranås.

Nu har byggsatsen anlänt, monterats och 
placerats på Skrädderiets tak. Lockfågeln 
har fått extra höststormsstödben och står 
nu stolt på Smedjan och blickar mot boet.
Bengt “storken” Ohlsson förarbetade redet 
som om han aldrig gjort annat.
-Vilken stork kan motstå detta?
Nu inväntar vi våren med extra spänning.

Inte bara “vanlig” vit stork har synts i byn, 
även en svart stork har siktats och lockat till 
sig fågelskådare från när och fjärran.

Storken är en stor fågel, ca 95-110 cm 
med en vingbredd på 183-217 cm. Den 
kan bli mer än 25 år gammal.  Den äter 
huvudsakligen levande föda, såsom 
grodor, insekter, ormar, sork etc. I treårs- 
åldern bildar de par som håller livet ut. 
Storkparet hjälps åt att ruva äggen som 
oftast är fyra till antalet. De ruvar i ungefär 
30 dagar och efter ytterligare ca 30 dagar 
är storkungarna flygfärdiga.

I mitten av augusti flyger de söderut, ner 
mot mellersta Afrika, Iran eller Indien och 
i april kommer de tillbaka. En stork kan 
under sin livstid flyga lika långt som till 
månen.

Under 1600- och 1700-talen var storken 
vanlig i Skåne. En uppskattning är att ca 
5000 par häckade här. I Örups almskog 
häckade en koloni på inte mindre än 80 
par.



I början av 1900-talet effektiviserades jordbruket och den 
intensiva utdikningen försämrade förutsättningarna för 
storken i Skåne. Under långa perioder har den klassats som 
nationellt utdöd. 1989 startades Storkprojektet som drivs av 
Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes 
ornitologiska förening, med ekonomiskt stöd från fonder, 
stiftelser, kommuner, faddrar och privatpersoner. Stiftelsen 
Svensk Våtmarksfond är en av projektets huvudfinansiärer. 

Storkprojektet har fyra hägn, som man när som helst kan besöka. Det största är 
Fulltofta där man även håller guidade visningar. Vem som helst kan bli fadder 
åt en stork. Information finns på :  storkprojektet.se
Här finns även en livekamera som visar häckande storkar sommartid.

Den svarta storken då? Den “borde” ju egentligen inte 
vara här. Någon hade en teori om att den var skadad eller 
förvirrad, men...den kanske också tyckte att Skåne Tranås var 
något utöver det vanliga och tänker komma tillbaka.
Den svarta storken förekommer i flera myter bland annat som 
en dyster budbärare från dödsriket. Historiskt sett måste den 
svarta storken ha funnits i Sverige för på vikingatiden kallas 
den även för Odinsvalan, som i myten egentligen är guden 
Höners fågel. I jämförelse med den vita storken så är den svarta mycket skygg 
och häckar i stora skogar. Svart stork förekommer idag i östra Europa och Asien. 

Foto: Lars Lundmark

Bondens Marknad
Äntligen är det skördedags och tiden är kommen 

för bondens marknad hos oss.
Efter tidigare års succéer utökar vi nu med 

ännu fler aktörer. 
Helgen 28-29 september håller vi öppet 10-16.

Vi har 20% på alla träd och det kommer att
säljas massor av närodlade grönsaker och frukt.

Välkom
na!



Närmast stundar:

1-3 nov- Österlen Lyser
2-3 nov - PopUp-restaurang på

Tranesgården från kl 17 båda dagarna.
Ingen bordsbokning.

29 nov - Julgranständning på Torget 19:00

Nästa Tranesblad utkommer i början av december
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 nov 2019

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

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

15%
på ett
köp


