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Traningar!
Jaa, så har Skåne Tranås gjort 
det igen! Genomfört ännu en 
fantastisk Blomsterfest som vi 
kan känna oss så stolta över och 
minnas i vinter när det blåser 
snålt runt husknuten. Till och med 
vädrets makter var med oss och 
regnet drog bort precis klockan 
14:30 när vagnarna rullade ut. 
Ett stort och varmt TACK till alla 
som gjort Blomsterfesten möjlig 

genom sponsring eller genom praktiska insatser. 
Det är ju så, att några kan inte göra allt, men alla 
kan göra något. Men så är ju också Skåne Tranås 
en väldigt speciell by. Nu närmast är det dags för 
Veteranträffen och sen kan vi ta igen oss lite innan 
hösten kommer på riktigt och vi börjar fundera på 
vinter. Njut av hösten allihop och sträck lite extra på 
er! 

         - Vilken fantastisk Blomsterfest vi gjorde!

Skön höst!

Veteranträffen
     10 sept



Tranås Ungdomsförening vill tacka 
alla som bidragit till att göra 2017 års 
Blomsterfest möjlig.

Rosenhagen
Sparbanken Syd
Rotary
Hyrtoaletten
Daniel Berlin
Sahlins
Eckerlunds
Mäklargården
Systrarna Blomster
Q Star
Examec
Ingelsta Kalkon
Petersborgs Gård

Alla i och utanför byn som har snickrat, 
odlat, trådat blommor, sytt, bakat, 
kommit med glada tillrop och 
på annat sätt bidragit.

-Tack!

Reimans Bröd
Kjells sport o vapen
Helenelust
Kent Olssons tält
Thages
Tomelilla Kommun
Odenslunds Julgranar
Grålletraktorerna
MCV Österlen
RoA Transport
StageVision Öresund AB
Salong martinarosberg
Alla som skänkt blommor



Blomsterfesten blir till
Först av allt måste Blomsterfesten 
ha ett tema. Inte sällan dyker bra 
ideer upp direkt efter en avslutad 
Blomsterfest. Planering är A och O. 
Redan i mars sätts fröer till föreningens 
egen odling. Även denna gång var 
det TUF:s tidigare kassör Bodil som 
stod för detta. I slutet av maj ska alla 
plantor sättas ut. I år var det ca 2000 
Aster, Rudbeckia, Zinnia och ca 100 
solrosor. Under sommaren måste ogräs 
rensas och plantorna vattnas. I år 
krävdes dock mindre bevattning än 
förra gången.

När temat är klart måste skisser tas 
fram. Vagnarnas besättning ska 
ha kläder och utstyrsel. De gamla 
byggena måste rensas från gamla 
blommor. Snickerierna tar vid och 
allt måste byggas om och kläs med 
hönsnät. 

Musik ska bokas till den stora festen 
på lördagen. Diverse tillstånd måste 
ansökas i god tid. Tält ska fixas och 
transporteras. Ansökningar om bidrag, 
stipendier och sponsorer måste 
skickas. Någon kontaktar knallar och 
försäljare som kommer att medverka 
på söndagen och någon ser till att 
det finns fika till alla frivilliga som 

Egen odling

Mååånga ståltrådar

Visset sedan fem år

En tråd i varje blommaNyårsraket



Blomsterfesten blir till
jobbar allt mer intensivt ju närmare festen 
kommer. Många tar semester en vecka före 
Blomsterfesten för att göra det hela möjligt.

Blommor beställs och köps in i samarbete med 
Rosenhagen. En del kommer direkt från Holland 
och andra kommer från privata odlare. Det 
handlar om ca 70 000 blommor allt som allt. 
Innan det blir dags för blommor måste man ha 
tag i thuja som klipps ner och fästs på botten av 
vagnarna. På torsdagen börjar man klippa ner 
blommorna och sätta en ståltråd i varje blomma 
och ordna dem i backar efter färg.

Den första egentliga Blomsterfesten gick 
av stapeln 1944 och då hette det Torgfest. 
Dessa arrangerades årligen  med undantag 
av ett eller två år på  60-talet, fram till 1965. 
Från 1982 hålls festen vart femte år. Redan 
långt före Blomstertågen hade man sommar- 
och blomsterfester. Här nedan en bild från 
“Blomsterfästen” i Helenetorps Tivoli 1921.

Många blommor att sätta trådar i 

En liten del av alla blommor.

Tomtens släde påbörjad.

Påskhare?Två konstruktörer i arbete Egenodlade solrosor



Tranesgården

STF Munkamöllan Logi Festsalar & Konferens

Munkamöllan

Årets konsert med Arvingarna 
och Thomas Petersson blev en 
succé. Nu är sommarkonserterna 
på Klockarebacken en tradition 
och Skåne Tranås har ännu ett 
återkommande evenemang att vara 
stolta över. - Tack alla ni som gjorde 
detta möjligt även i år!

Årets stora loppis var lika populär 
som vanligt. När repen drogs undan 
stormade folk in på idrottsplatsen. Ca 
70 000 kronor blev försäljningen - ett 
välbehövligt bidrag till bland annat 
underhåll av föreningens fastigheter. 
Inte heller detta evenemang hade 
varit genomförbart utan alla ideella 
insatser - Tack alla!

Tranås Ungdomsförening stod som 
vanligt för försäljning av ägg & 
sillmackor, frallor med ost & skinka, 
wienerbröd och våfflor på Tomelilla 
marknad. 

Gerd & Sandra hälsar att sommaren 
varit fantastisk och att antalet 
gästnätter ökat med ca 300 bara 
under juli och augusti. Numera kan 
Daniel Berlins gäster boka boende 
direkt via deras hemsida.
Vidare berättar de att man 
redan nu har sju bröllop och fyra 
preliminärbokningar för 2018. Nu 
i höst väntas de återkommande 
grupperna såsom; akvarellkursen, 
socialhögskolan, tovningskursen med 
flera. 

Bybor som bokar in sina gäster har 
20% på logipriset.   -Välkomna!



Tranesgården

STF Munkamöllan Logi Festsalar & Konferens

Munkamöllan 

Blomsterfesten bakom kulisserna

Även TUF:s ordförande Lars-Olof Glifberg blir trött ibland. Bengt 
Olsson vattnar blommor. Helen Rosberg pussar påskharen

My Wahlgren och Eljena Jönsson väntar på att tåget ska dra 
igång. Joakim Rosenhag har blomkoll.

Annacarin Ferrius bakade 
fikabröd o kakor hela 
veckan åt blomsterfolket. 
På fredagskvällen bjöds 
det på “hjulbord”.

Mona Andersson och Marie Rosberg hade stenkoll på 
statister och kläder. Mimmi Gedda gjorde grodans huvud.

Katarina Lundberg 
koordinerade och gjorde 
TUF-skölden. Martina 
Rosberg skötte smink, 
frisyrer och styling.



Blomsterfesten vagnarna

Temat för Blomsterfesten 2017 var ju “Tranås spektakel” och skulle illustrera 
högtider och evenemang i byn. Först ut var Påsken med tupp, påskhare, 
ägg samt ÖSKG-bollen och konst. Därefter rullade Valborgsvagnen med det 
fantastiska blomsterbålet, delar av TUF-kören, den traditionsenlige trollkarlen 
och naturligtvis Chokladhjulet. Tranesbladet har försökt ta reda på hur länge 
man haft chokladhjul men inte lyckats. Vet du något - hör gärna av dig! 
Midsommar - givetvis, med stången, dans och musik. Ni missade väl inte den 
flygande humlan? Julen med tomtens släde, en välpälsad ren, snögubbe 
och blomsterklädda julklappar blev barnens favorit. Efter jul på hjul kom 
Nyårsvagnen med den stora nyårsraketen, de festklädda människorna och den 
skira blomduken på bordet. Sist kom den minsta vagnen med blomstergrållen 
för att påminna om Veteranträffen den 10 september.    -Fantastiskt!

Foto: Kerstin Persson

Foto: Krister Leiding



Blomsterfesten i vimlet

Foto: Kerstin Persson

Foto: Kerstin Persson

Foto: Kerstin Persson



Vad får 
dig att 
vilja leta? TILLÖKNING?

NY KÄRLEK?

MÄKLARGÅRDEN

BOENDE
SÄLJARE
KÖPARE
MÄKLARE.. . 

NY T T LIV.

S I M R I S H AM N  •  TO M E L I L L A  •  H E L S I N G B O R G  •  S TA F FA N S TO R P
www.maklargarden.se



LÄNGORNA
TORGET 

SKÅNE-TRANÅS

Butiken är fylld med 
höstens nyheter!

Sista chansen att fynda 
sommarens kollektioner

Från förr



Närmast stundar:

10 sept. Veteranträffen  kl 10-16
4 nov.  Österlen Lyser

3 dec.  kl 19  Julgranständning på Torget
Dec.    Nytt nummer av Tranesbladet

10 dec. kl 12-16  Julmarknad på Torget
13 dec.  kl 19  Lucia på Tranesgården

Information på  
www.skanetranas.se
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 fb

Värdekupong
Gårdsbutiken
Ingelsta Kalkon
15 % på ett köp

Gäller ej restaurang eller catering. 
Kan ej kombineras med andra 
rabatterbjudanden.
Giltig t.o.m den 29 oktober 2017

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

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

INGELSTA KALKON
din lokala matleverantör

Lunch - catering - delikatesser

Gårdsbutiken på Österlen
tel: 0414-285 24

www.ingelstakalkon.se -Välkommen!


