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Barnvänligt på
Kungshöjden

Och du vet väl att du även
kan följa Tranåsbostäder på
Facebook och LinkedIn.

Tranås är inne i en positiv tillväxtspiral

Tipsa oss!
Vad vill du
läsa om i nästa
nummer?
Hör av dig till oss på
kundservice med tips och
önskemål:
info@tranasbostader.se
tel: 0140-38 49 50

Om magasinet
Omslagsfoto: Erik Hellquist
Ansvarig utgivare:
AB Tranåsbostäder,
Magnus Nilsson, VD
Redaktion: Identx
Produktion: Identx
Tryck: DanagårdLitho
Fördjupad läsning finns på
på tranasbostader.se

Tranås växer och utvecklas mer än någonsin just nu. Det
är en medveten satsning från Tranås kommun som, med
modiga beslut, satt kursen mot ett tydligt tillväxtmål - att
få fler att vilja bo, leva och arbeta här. Ett mål som vi på
Tranåsbostäder delar och arbetar målmedvetet för att förverkliga. Och vi är på god väg. Flera satsningar och byggnationer planeras nu och en helt ny stadsdel ska utformas när
Granelundskolan är på plats. För oss på Tranåsbostäder är
det spännande att få bidra till hela Tranås utveckling.
För Tranåsbostäder är så mycket mer än ett fastighetsbolag. Vi ser oss som en aktiv samhällsbyggare som
tillsammans med kommunen och andra aktörer utvecklar,
bygger och gör Tranås mer attraktivt. Vårt löfte – Rum för
mer liv – sammanfattar just det; att vi är ett bolag som tar
ett långsiktigt ansvar för hela kommunens utveckling. Det
är en viktig drivkraft för oss.
Vårt uppdrag är att bygga och förvalta både bostäder och
kommunala fastigheter såsom förskolor, skolor och
särskilda boenden. Det innebär i praktiken att vi har ett
livslångt serviceansvar för invånarna i Tranås, då de i stort
sett har kontakt med våra fastigheter från livets allra första
år till de sista. Det är ett stort och unikt ansvar vi har. Men
framför allt är det ett roligt uppdrag. Jag är glad över att vi
får vara med och modernisera den kommunala servicen och
att vi äntligen kan komma i gång med att bygga nya gruppboenden och två nya grundskolor inom de närmaste åren.
Att vi nu går in i en tydlig utvecklingsfas innebär också att vi
på Tranåsbostäder behöver växa och bli fler för att klara av
vårt uppdrag. Men också att de nya byggprojekten kommer
att generera fler jobb och tillväxt för Tranås näringsliv. Det
känns bra.

Med två år av pandemi bakom oss är jag också glad över att
vi har klarat av att bibehålla servicen till våra kunder, även
om det inte alltid har varit enkelt. Tack vare personalen, som
gjort ett jättebra jobb, och ett gott samarbete med våra
hyresgäster så har vi löst det mesta.
Pandemin har också bidragit till att vi har utvecklat vårt
arbetssätt på ett positivt sätt. Förr hade vi ofta fullt i vår
kundservice hela dagarna, nu sker mycket mer digitalt vilket
underlättar både för oss och våra hyresgäster. Vi har fokuserat mer på vår kommunikation de sista åren, vilket har resulterat i en ny webb, att vi nu finns på LinkedIn och i ett helt
nytt format – en kundtidning – som kommer finnas både i
fysisk och digital form. Genom att ta fram ett kundmagasin
vill vi öka kunskapen om Tranåsbostäder och ge inblick i vår
verksamhet och vardag.
Avslutningsvis vill jag tacka alla som tagit sig tid att svara
på årets NKI-undersökning. Era svar ger oss ett viktigt
underlag för att kunna fortsätta utveckla och förbättra
våra fastigheter och vår verksamhet. I förra enkäten fick vi
jättefina resultat där vi rankades som topp 25 i landet av alla
allmännyttiga bostadsbolag. Det gör mig stolt och jag ser
med spänning fram emot årets resultat och att få fortsätta
Tranåsbostäders och hela Tranås utvecklingsresa.
Trevlig läsning!

Magnus Nilsson, VD, AB Tranåsbostäder
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Det är ett jättebra
område när man har barn.
Det är nära naturen och
staden och så gillar jag att
det ligger lite avskilt här
uppe på kullen.

Utemiljön är mysig. Det finns
en liten lekplats för barnen, en
utegrill med bord och bänkar
och så finns det pallkragar att
plantera i om man vill.

Foto: Erik Hellquist

och sambons piano. Och i Eltons barnrum varvas gosedjur
och leksaker med sparade teckningar. Simone öppnar
upp dörren till balkongen på baksidan och pekar ut över
loungedelen.

Simone blev sambo på
Kungshöjden
När dörrklockan ringer skäller det till inne i lägenheten på
Kungshöjden och när Simone öppnar dörren är det Zack, tre
år, som är ivrigast att få hälsa.
Han är en dansk-svensk gårdshund, med mycket energi,
förklarar Simone, som bor här tillsammans med sin sambo
David och sonen Elton, fyra år. Det är min sambos hund,
fortsätter Simone, han kom liksom på köpet. I vanliga fall
jobbar Simone som tandsköterska på Folktandvården i
Ödeshög, men då hon väntar barn under våren, är hon just
nu föräldraledig.
– Det är ett jättebra område när man har barn, säger
Simone, medan hon häller upp kaffe i köket. Det är nära
naturen och staden och så gillar jag att det ligger lite
avskilt uppe på kullen. Nästan som ett eget litet område.
Här finns inga bilar och Elton kan vara ute och cykla på
gatan, eller spela fotboll vid målburen på gården. Det
känns tryggt.
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Simone bodde tidigare på Västra Berg, men när hon träffade
sin sambo började de snart leta efter en gemensam bostad
och i augusti 2021 flyttade de in.
– Vi hade tur. När vi hittade lägenheten var det den
sista som fanns kvar. Vi tyckte den var perfekt för oss, så
vi nappade direkt och trivs väldigt bra. Här bor det både
barnfamiljer, par och äldre, så det är en bra blandning. Och
så är det flera som har hundar. Dem pratar jag med här ute
ibland.
Nyproducerad hyresrätt med villakänsla
Lägenheten, som är en trea på 68 kvadrat, ligger på andra
våningen och har en egen ingång via en loftgång på
framsidan av huset. Lägenheten har en öppen planlösning
mellan kök och vardagsrum och med stora fönster i två
väderstreck känns lägenheten ljus och luftig. Sovrummet
är stort och rymmer både spjälsäng till kommande bebisen

– Balkongen är väldigt stor, den känns lite
som ett extra rum för oss. Vi har sol hela
eftermiddagen och kvällen, så här sitter vi
ofta när det är fint väder. Morgonkaffet kan
vi ta på loftgången där solen är på morgonen.
Det känns lyxigt att kunna välja.
Att bo i en nyproducerad hyresrätt är något de stortrivs
med. Här är villakänslan påtaglig, med fina interiörval och
egen tvättmaskin och torktumlare i badrummet. Smidigt när
man har småbarn.
– Det är väldigt bekvämt. När vi kommer hem från jobbet
är det hunden som ska rastas, och Elton kräver sin tid. Här
finns inga måsten, vi kan fokusera på familjen och sen på
kvällen då är det skönt att bara kunna sjunka ned i soffan.
Och är det något vi behöver hjälp med så ringer vi bara
Tranåsbostäder. De har ett direktnummer man kan ringa.
Vår balkongdörr kärvade för ett tag sedan, och då kom
deras fastighetsskötare direkt och fixade det.
Innergård för barn och gröna fingrar
Köksfönstret har utsikt över innergården utanför och här ser
Simone och familjen fram emot att vistas i sommar.
– Utemiljön är mysig. Det finns en liten lekplats för
barnen, en utegrill med bord och bänkar och så finns det
pallkragar att plantera i om man vill. Elton har valt vad

vi ska ha i vår pallkrage. Morötter, sallad och två olika
sorters blommor ska det bli. Elton gillar att plantera. Han
har fått egna små trädgårdsredskap så han kan hjälpa till i
trädgårdslandet.
Kungshöjden består av tvåvåningshus med totalt 25 nyproducerade lägenheter som alla har 2-4 rum och kök.
Utemiljön är väl planerad för både barnlek, grillkvällar och
socialt umgänge och det mesta finns inom gångavstånd.
Simone, som är uppväxt i Tranås, tycker att det är en bra
och trygg stad att växa upp i. Här finns det mesta såsom
affärer och caféer, bra skolor och förskolor och så naturen
runt hörnet. Ibland, när de vill gå på restaurang eller göra en
utflykt, åker de till Jönköping eller tar pendeln till Linköping.
Närheten till flera större städer tycker de är en stor fördel
med Tranås. På fritiden umgås de mycket med familjen och
de uppskattar närheten till Sommen.
– Min familj har ett ställe ute på Torpön, där vi ofta är och
grejar i trädgården. Det ligger på en udde, där vi kan bada
på somrarna. Det är jättehärligt. Längre fram vill vi gärna
bygga ett eget hus, men än så länge har vi inte bråttom med
det. Det känns bra att kunna röja i trädgården på Torpön och
sen kunna landa i vår hyresrätt där vi inte behöver fixa med
något särskilt.
Zacko, som har sovit en stund på sin kudde, rycker till lite
grann och Simone förklarar att han kräver en del aktivitet.
– Han är av samma ras som Mandelmans har. Gårdshundar är väl vana att jaga råttor och springa runt på gårdar
antar jag, så det blir många promenader, skrattar Simone.
Men det är bra, för då kommer jag ut på en promenad
och det finns så många fina promenadstråk här kring
Kungshöjden. Runt hamnen är nog min favorit.
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Med helhetsansvar
för fastigheterna
Det är måndag förmiddag och Stefan, Lukas och Patrik
har precis haft den dagliga genomgången, där fastighetsskötarna samlas för att gå igenom vad som ska göras
under dagen. Totalt är de sju fastighetsskötare och två
fastighetstekniker på Tranåsbostäder. Nu håller de på att
inspektera ett miljörum i en utav Tranåsbostäders fastigheter. Den här gången är allt i sin ordning, men det är inte
ovanligt att de hittar grovsopor såsom stolar, bildäck, säckar
med kläder eller tv-apparater i miljörummen. Något som de
gärna skulle vilja se mindre av.

– Måndagar kollar vi alltid miljörummen efter helgen för
att se vad som behöver tömmas. Det märks tydligt om någon har flyttat under helgen, då står det ofta saker här som
vi får åka till återvinningen med. Vi har inga grovsoprum i
våra fastigheter, utan det som inte kan sorteras i miljörummen ska hyresgästerna själva ta hand om. En del är bra
på det, och andra inte, säger Stefan som har jobbat som
fastighetsskötare större delen av sitt yrkesverksamma liv.

Fastighetsskötarna på Tranåsbostäder har ansvar för olika
fastigheter. De jobbar dock som ett team och hjälps ofta åt i
olika slags projekt och sysslor. En gång i veckan görs en så
kallad rondering på varje fastighet. Det innebär att fastighetsskötarna ser över så att allt är helt och rent både invändigt
och i utemiljön. På ronderingen kontrolleras exempelvis
trapphusen så att alla lampor fungerar, att handtag sitter
fast och om det finns skräp eller klotter. Även en utvändig
kontroll görs, där fasad, tak, bänkar och lekplatser kontrolleras så att de är hela och säkra.

– Ronderingen gör vi alltid tidigt på
morgonen, innan frukost, när det är för tidigt
att gå in till hyresgästerna, säger Lukas.
Vi ser också över vad som behöver göras i
området, om gräset behöver klippas eller
häcken behöver trimmas. Då lägger vi in det i
planeringen för veckan.
Mellan ronderingar och de planerade aktiviteterna fylls
dagarna med olika slags serviceärenden, och ofta får de
planera om och vara flexibla för att kunna prioritera mer
akuta ärenden.
– Dagarna är svåra att planera ibland, man vet aldrig vad
som kan hända, säger Patrik. Vi fastighetsskötare hanterar
ju hela fastighetsbeståndet, alltifrån bostäder, kommunala
verksamhetslokaler och kommersiella lokaler. Det kan vara
allt i från ett elfel till någon som fått stopp i avloppet. Ofta
kommer vi snabbt när någon behöver hjälp. Vi turas om att
ha beredskap så att våra hyresgäster kan nå oss alla dagar
året om.
Patrik, Lukas och Stefan har jobbat ett par år som fastighetsskötare på Tranåsbostäder, men tillsammans har de
lång erfarenhet av yrket. På frågan om varför de gillar att
jobba som fastighetsskötare så är det främst problemlösningen och kontakten med hyresgästerna de lyfter fram.
– Problemlösningen går jag i gång på, säger Patrik. Att
lösa hyresgästernas problem, så att de blir nöjda och glada.
Jag gillar också att det är ett fritt och socialt yrke.

Vi har en bra kontakt med
hyresgästerna och får ofta ett leende
eller beröm när vi klippt häckar och
gjort fint i områdena.

Vi har en bra kontakt med hyresgästerna och får ofta ett
leende eller beröm när vi klippt häckar och gjort fint i områdena.
De berättar att många blir nyfikna på yrket när de berättar
att de jobbar som fastighetsskötare men att många har en
lite förenklad bild av yrket. De menar att det finns en bild av
att fastighetsskötare bara krattar gångar och sopar trapphusen, men att yrket snarare är mångfacetterat och kräver
en bred kunskap inom många olika områden.
– Som fastighetsskötare har du ett helhetsansvar för
fastigheterna och utemiljön, vilket gör att du måste ha en
bred kunskap. Vi går kontinuerligt utbildningar inom fastighetsskötsel, säkerhet och fastighetsteknik. Vi har en stor
kunskap i vår grupp och kompletterar varandra bra, säger
Stefan.
Det är dags att åka vidare till nästa fastighet. På väg mot
bilen, stannar Lukas till vid en lekplats för att kontrollera
att allt ser bra ut. Han förklarar att de försöker utveckla de
befintliga gårdarna så att de är funktionella och trivsamma
och att de försöker anpassa utemiljön utefter behoven hos
hyresgästerna.
– Har det flyttat in många barnfamiljer i ett lite äldre
område så kan vi ordna en nyare, rolig lekplats, eller kanske en grillplats. Vid nybyggnationer är vi med i processen
med arkitekterna och får komma med input vid val av träd
och planteringar. Arkitekterna målar upp en helhetsbild av
området, medan vi som jobbar i verkligheten vet vad som
fungerar praktiskt, det blir ett bra samspel.
Lukas hoppar in i bilen och åker vidare till en annan del av
Tranås. Patrik går in till en hyresgäst som anmält ett fel och
Stefan hejar på några av de boende i området. I förbifarten
frågar de hur det går med tvättmaskinen, om den ska lagas
eller om de kommer få en ny.
– Det är nog en av de vanligaste frågorna vi får av hyresgästerna, skrattar Stefan. Många vill gärna ha nytt förstås.
Och det får de också ibland. Men ur hållbarhetssynpunkt
kan det vara bättre för både miljö och ekonomi att reparera i
stället, och då gör vi förstås det.

Som fastighetsskötare har du ett
helhetsansvar för
fastigheterna och
utemiljön

Foto: Erik Hellquist
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80 %

av fastighetselen i
bostadshusen kommer
från solparken.

Foto: Erik Hellquist

Vi arbetar för en hållbar utveckling
Tranåsbostäder jobbar med ett långsiktigt hållbarhetsarbete
som utgår från tre olika dimensioner; ekonomisk hållbarhet,
social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Vi utgår från
FN:s globala hållbarhetsmål och strävar efter en hållbar
utveckling. Enligt Brandtlandskommissionens definition
innebär det ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov”.

Ett nytt LSS-boende
uppförs vid
Junkaremålens
strand

Sommaren 2025
kommer den nya
Granelundsskolan
att stå klar
Foto: Erik Hellquist

Byggnationer på gång
Vi på Tranåsbostäder har ett viktigt och långsiktigt uppdrag –
att utveckla Tranås för framtiden. Här kan du läsa om några av våra
pågående och kommande projekt.
Nybyggnation av Junkaremålsskolan
Sommaren 2024 kommer en två parallellig F-6 skola, samt
skola för barn med särskilda behov att stå klar för inflyttning. Nu pågår projekteringsarbete, och sommaren 2022
startas rivning av de gamla byggnaderna.
Ny skola i ny stadsdel
Sommaren 2025 kommer den nya Granelundsskolan att stå
klar. Det blir en tre parallellig skola som är ett första steg i
utvecklingen av en ny stadsdel i Tranås. Skolan kommer ha
en fullstor idrottshall samt ett tillagningskök med kapacitet
för 900 portioner.
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Nytt LSS-boende
Vid Junkaremålens strand har Tranåsbostäder under 2021
uppfört ett nytt LSS-boende. Ytterligare ett boende kommer
att stå klart i området efter sommaren 2022.
Korttidsboende ska byggas
Ett nytt korttidsboende för barn och ungdomar med särskilda
behov planeras, inom fastigheten Grusås-åsen 3, bakom befintliga Holavedsgymnasiet. En ny detaljplan inväntas nu och
därefter är målsättningen att ha ett nytt boende på plats 2024.

Så med kommande generationer i åtanke och tillsammans
med våra hyresgäster tar Tranåsbostäder hela tiden små
hållbara steg framåt. Rent konkret handlar det om att byta
ut fossildrivna fordon och maskiner mot eldrivna, att minska
energiförbrukningen och att, vid nyproduktion, välja byggnadsmaterial som har så låg klimatpåverkan som möjligt.
Vid nyproduktioner analyseras om det är lämpligt att placera
solceller på fastighetens tak och Tranåsbostäder satsar
också på solel.

Visste du att Tranåsbostäder är den största andelsägaren
i Tranås Solelpark? Det innebär att 80% av fastighetselen i
bostadshusen kommer från solparken.
Som ett led i vårt sociala hållbarhetsarbete kommer vi att
erbjuda läxstöd till de barn och ungdomar som inte har
möjlighet att hitta en avskild plats i hemmet där de kan läsa
sina läxor. Och under hösten inför vi Huskurage i våra fastigheter i syfte att motverka våld i hemmet och skapa tryggare
bostadsområden.
Du som hyresgäst är också en stor del i hållbarhetsarbetet
och kan bidra genom att tänka på hur mycket vatten du
förbrukar, källsortera dina förpackningar och ditt hushållsavfall på rätt sätt. Att visa omtanke om dina grannar och
hålla rent och snyggt i fastighetens gemensamhetsutrymmen är också ett fint sätt att engagera sig.
Tillsammans skapar vi ett hållbart Tranås.

Tack alla som svarade
på enkäten!
I april skickades en enkät ut till alla Tranåsbostäders hyresgäster och vi är glada över
att så många ville bidra genom sitt svar. Just nu håller enkätsvaren på att sammanställas
och när vi får det samlade resultatet kommer det ge oss värdefull input kring vad vi på
Tranåsbostäder behöver utveckla och förbättra framåt.
Så stort tack till alla som bidragit till vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Mer information om våra byggnationer finns på vår webb.
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Med omtanke om våra grannar kan vi
stoppa och motverka våld i hemmet

Fokus på spelglädje
och gemenskap
IBF Tranås är idag kommunens största förening med renodlad inomhuslagidrott för cirka 400 aktiva medlemmar. Så har det dock inte alltid varit.
När föreningen startades 1987 lockade den främst killar och
föreningen hade ofta svårt att motivera och behålla de få
tjejer som började spela. Men genom en tydlig strategi för
att få fler medlemmar har de lyckats växa och idag är det en
stark förening för både tjejer och killar i Tranås.
Fredrik Wolf är ordförande i föreningen och har, sedan
föreningen startades, hunnit med att vara både spelare,
tränare och innebandyförälder.
–1991 gjorde vi en satsning och startade Innebandyskolan, för att få fler att testa på innebandy redan i 6-7årsåldern. Syftet var att få fler att upptäcka sporten och
göra barnen mer förberedda inför poolspelen som startar
när de blir åtta år. Första året anmälde sig hela 110 barn
och medlemsantalet i föreningen fördubblades över en natt.
Innebandyskolan har funnits i hela 31 år och körs fortfarande
på söndagar i Ängarydshallen.
Breddförening med fokus på barn och ungdomar
Fredrik förklarar att IBF Tranås är en tydlig breddförening och
en plantskola då innebandytalangerna fortsätter till föreningar
i de närliggande större städerna när de blir äldre. Stoltheten
över klubben märks tydligt och en av sakerna Fredrik lyfter
fram är hur deras nya vision, som togs fram 2011, gav föreningen ett ännu tydligare fokus på barn och ungdomar.
–Med vår nya vision ”att erbjuda regionens bästa innebandyverksamhet” blev det ett helt annat fokus på barn och
ungdomar, en mer mjukare verksamhet. Och vi märker ju
också att sponsorer och samarbetspartners alltmer väljer
att sponsra just ungdomsverksamheten, i stället för bara
dam-och herrlagen.
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I Sverige anmäls i snitt drygt femtio fall av våld mot en närstående om
dagen. Det är fler än två i timmen. Dygnet runt, året om. Vart tionde barn
tvingas uppleva våld mot en vårdnadshavare. Våld som hade kunnat
förhindras och stoppas.
Huskurage – ett verktyg för att stoppa våld i hemmen
Eftersom våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar,
så krävs det något annat än de verktyg samhället har
idag för att arbeta mot våldet. Huskurage är ett sådant
verktyg och tar sikte på att våldet aldrig ska tillåtas ske i
det tysta. Med Huskurage i bostadshuset vet utsatta att
de kan få hjälp och de som utsätter vet att de inte kan
fortsätta utöva våldet med andras tysta godkännande.
De vet det eftersom grannarna kommer att agera vid oro
för att någon far illa. Grannarna vet att med en dörrknackning och ett telefonsamtal kan de stoppa det pågående
våldet och förhoppningsvis minska det fortsättningsvis.

Nu inför vi Huskurage i våra bostadsområden
Vi på Tranåsbostäder vill göra vad vi kan för att motverka
våld och öka tryggheten i våra bostadsområden.
Vi jobbar nu tillsammans med flera aktörer och bolag
för att under hösten införa Huskurage i våra bostadsområden. Målet är att ge ökad kunskap om våld och få fler
att våga agera och visa civilkurage genom omsorg om
sina grannar. Tillsammans kan vi skapa tryggare hem
och en vardag fri från våld!
Källa: Huskurage.se

Sponsorer är viktiga för verksamheten
IBF Tranås har över 19 innebandylag varav ett herrlag i division tre och ett damlag i division två. Just samarbetspartners och den ekonomiska stöttningen från näringsliv och
kommun lyfter Fredrik som en central och avgörande faktor
för föreningens alla lag.
–Det är ju jätteviktigt. Annars skulle vi inte klara verksamheten och att ha så låga avgifter som vi har idag. Det är
viktigt för att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att
kunna spela. Det vore förödande om vi inte hade det stödet.
Det är svårt att hitta de där extra pengarna som förening, så
näringslivets stöd är oerhört viktigt.
Tranåsbostäder är ett av de bolag som stöttar IBF Tranås
och för dem har det varit en självklarhet att sponsra just
ungdomsverksamheten.

– För oss är det viktigt att stötta våra lokala
föreningar och bidra till ett starkt föreningsliv.
Det är viktigt för våra ungdomar, men också för
Tranås som stad att vi har ett rikt föreningsliv,
säger Anneli Häll Karlsson på Tranåsbostäder.
På frågan om vad föreningen drömmer om framåt, kommer
svaret från Fredrik snabbt:
– Högst upp på önskelistan är en ny hall, en multiarena i
Tranås. Den hall vi har idag är inte en fullstor hall, och vi är
trångbodda. Det är svårt att hitta attraktiva träningstider till
de yngsta. En multiarena skulle innebära ett stort lyft för
idrottsföreningarna i Tranås och den skulle också kunna
användas till andra slags event i staden. Det vore något!

Rum för
mer båtliv
på Sommen

Foto: Erik Hellquist

Ta en tur med 10 % rabatt

Visste du att S/S Boxholm II är ett av
Sveriges äldsta och sista vedeldade
ångfartyg som fortfarande är i bruk?
Premiärturen gjordes redan 1904 och
än idag är en tur på Sommen en fin
sommartradition för både Tranåsbor
och besökare.

Om du anger rabattkoden SOMMAR22 så får du 10 % rabatt på
”Två timmars”– turen med Boxholm II. Observera att biljetterna
bokas hos Tranås direkt via telefonnummer 0140-687 90 eller
på Boxholm2.com hemsida. Antal biljetter är begränsade. Vi
reserverar oss för slutförsäljning.

2022 finns det många olika slags
turer att välja på som är anpassade
efter olika intressen och smaker. Vad
sägs om midsommarkryssning med
sillunch, berättarturer, räkfrossa,
naturguidade turer eller turer där det
bjuds på allsång och ostkaka?

För frågor och mer information:
tourist.office@tranas.se

Passa på att uppleva Tranås och vår
vackra insjöskärgård på Boxholm II.

Kundmagasin – Tranåsbostäder
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En golfrunda vid Sommen
Tranås golfbana är en vacker skogs- och parkbana, perfekt belägen vid Sommen. Här finns
också en 9-håls korthålsbana.

Tips för en aktiv fritid
Att utöva någon form av fysisk aktivitet varje
dag gör stor skillnad för hälsan. Här kommer
några tips för dig som vill vara aktiv.
Träna styrka i utegymmen
I Tranås finns två fina utegym för alla som vill vara aktiva, ett vid
Simhallen där du tränar med din egen kroppsvikt och ett vid
Östanåparken där du kan träna med vikter gjorda av stockar i lärk.
Hole in one med frisbee
Om du inte har provat på Discgolf innan, så ta med familj och vänner till
Östanåparken. Här finns en niohåls discgolfbana där du ska träffa de
utplacerade korgarna genom att kasta frisbee.
Fartfyllt i skateparken
För den aktiva som älskar kickbike, BMX eller skateboard finns
skateparken i Ekmarkspark. Här finns också bord och bänkar för en
fikapaus vid Svartåns vatten.
En historisk vandring
Varför inte ta en lärorik vandring med hjälp av ”Lilla jorden runt” – en
bildberättelse där du genom en karta guidas på en vandring genom
Tranås och får lära mer om stadens spännande historia. Foldern finns
att hämta på Tranås direkt.

Tranåsbostäder
Postadress: Box 11
573 21 Tranås

Besöksadress:
Piratens gata 1
573 31 Tranås

0140-38 49 50
info@tranasbostader.se
tranasbostader.se

Digital
serviceanmälan
Hos oss kan du
enkelt göra en digital
serviceanmälan.
Scanna QR-koden
nedan så går
serviceanmälan direkt
till fastighetsskötaren,
som tar hand om
ärendet så fort det blir
vardag.

