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många små  
guldkorn
Tranemo. För vissa väcker namnet glada minnen, för andra 
tillhör det vardagen och för ytterligare någon annan är det 
helt okänt. Oavsett, varmt välkommen till Tranemo. Bakom 
namnet döljer sig ett myller av små starka samhällen och 
byar, med många färgstarka invånare. Här finns vacker na-
tur, rogivande stillhet och tranor naturligtvis. Här finns en 
rik och spännande historia. Här finns framtidstro, entrepre-
nörsanda och något som alltid värmer – mänsklig omtanke, 
om varandra och naturen. Något som bland annat avspeglar 
sig i det aktiva föreningslivet. Här finns en förening för 
nästan varje intresse och faktum är att Tranemo är en av de 
föreningstätaste kommunerna i Sverige. 

Låt oss ta med dig på en liten inspirerande rundresa som vi 
hoppas ska väcka lusten att upptäcka och utforska kommu-
nens alla små guldkorn. Vi vågar utlova magiska och annor-
lunda upplevelser och möten. Både för dig som är här för 
första gången, men också för den inbitne tranemobon. För 
att ge sig ut på upptäcktsfärd är ju inte bara en fråga om vad 
man ser, utan även hur man ser på saker och sin omgivning.

Välkommen
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Vad är det mer som gör Tranemo till en levande och attraktiv 
kommun att besöka, bo och arbeta i? Visst vi talar i egen 
sak, men att det är enkelt, nära och att man får mer tid över 
för familj, fritid och arbete är skäl som ofta återkommer när 
frågan ställs. Den stressfria miljön ligger också högt upp och 
är säkert en bidragande faktor till att våra invånare är ovan-
ligt friska. Ett annat skäl är det livskraftiga näringslivet. Här 
finns gott om arbetstillfällen och ett positivt klimat för att 
etablera och starta nya företag. 

Allt är relativt, men i Tranemo är det nära till det mesta; 
service, vård, skola, shopping, nöje, aktiviteter … Och du 
slipper köer och trängsel. Lockar storstaden eller västkusten 
med sina salta bad är läget strategiskt väl placerat med goda 
och snabba förbindelser till Göteborg, Borås, Falkenberg och 
Jönköping.

Slutligen och viktigast av allt är alla de människor som bor 
i kommunen och som med engagemang och hjärta driver 
små och stora frågor. Allt för att göra Tranemo kommun lite 
bättre, trivsammare och vackrare. Tillsammans med vår na-
tur och vårt kulturarv ger dessa eldsjälar varje ort runt om i 
kommunen sin egen charm och karaktär. Nu åker vi.

Passion, närhet 
och eldsjälar
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tranemo Tranemo är hjärtat och centralort 
i kommunen. Här finns det mesta av livets nödvändig- 
heter; allt ifrån apotek, skolor och vårdcentral till bank, 
post och affärer. Allt på bekvämt promenadavstånd. Här 
finns också en bred arbetsmarknad inom industri, service 
och offentlig sektor. Tranemo bjuder på fina och varierande 
boendemiljöer – småhus, hyresrätter och moderna bostads-
rätter – med naturen runt knuten och den fina Tranemosjön 

glittrande mitt i samhället. En plats för bad och lek, men också en kär plats för 
många fåglar, bland annat tranor. Runt sjön finns en slinga för sköna promenader 
och ett torn som inbjuder till fågelskådning. Och gillar du att rida finns en populär 
ridskoleanläggning med en högt rankad och välbesökt terrängbana för fälttävlan. 
En annan stolthet är Tranemo kyrka, en av landets få centralkyrkor byggd 1882 och 
ritad av den genialiske arkitekten Emil Viktor Langlet. Resultatet blev en sexkantig 
kyrka med sju torn. 

När du är i Tranemo missa inte 
Tranemo kyrka – den spännande arkitekturen gör den väl värd ett besök.

limmared Hemligheten bakom en av de störs-
ta exportsuccéerna i svensk industrihistoria, ABSOLuT 
VODkA, handlar inte bara om flaskans innehåll, utan 
också om själva flaskan och dess kreativa design. Och om 
Limmared. Det är nämligen här Absolutflaskan tillverkas. 
Så låt dig inte luras av den slumrande atmosfären i detta 
lilla bruks- och stationssamhälle. Här finns Sveriges äldsta 

glasbruk som fortfarande är i drift. Det grundades 1740, av 
överste Gustav Ruthensparre, och ägs idag av det irländska glasförpackningsfö-
retaget Ardagh. Ett stenkast från bruket ligger Liandersgårdens Glasmuseum där 
brukets historia och handblåsta glas från 1700-1900-talet kan beskådas i tidstypisk 
miljö. När ögat är mätt, ta en promenad till Limmareds Wärdshus för att avnjuta 
den smått världsberömda ”snitzeln”. Vill du hellre laga maten själv rekommenderar 
vi en tur till Limmareds Säteri där du kan köpa kött direkt från gården och plocka 
majs eller bär när det är säsong. I Limmared finns mycket att uppleva och göra; 
vacker natur, vandringsleder, en schysst skatehall och inomhusbanor för boule och 
curling.

När du är i Limmared missa inte
Liandersgårdens Glasmuseum – fullt av glashistoria, beundra och njut.
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sjötofta Vackert. Otroligt vackert. Ja, kanske 
Tranemo kommuns vackraste samhälle där du kan bo 
strandnära och med utsikt över sjön. Sjötofta, som är be-
läget i en dalgång med Stomsjön i mitten, bjuder på natur-
upplevelser och en levande kulturhistoria. Några gånger 
om året tas Ölkestorps kvarnar i bruk för att visa hur det 
gick till förr och vid den gamla järnvägsstationen finns ett 
ståtligt gravfält från järnåldern med domarringar och en 

skeppssättning. På våren är en tur till Fagerås ett måste – här råder blomsterprakt 
i sin rätta bemärkelse med över en miljon påskliljor. En god våffla med grädde och 
sylt i logen förgyller besöket. För den som är intresserad av jakt och fiske är Sjötofta 
ett litet paradis. Här finns många sjöar med mycket bra fiske och skogarna erbjuder 
fina jaktmarker.

När du är i Sjötofta missa inte 
Fagerås – en storslagen naturupplevelse där du under säsong kan beskåda över en miljon 
blommande påskliljor.

ambjörnarP Att Ambjörnarp har Sveriges 
äldsta cykelaffär och Sveriges dyraste utedass är nog inte 
det som utmärker denna lilla livfulla ort. Nej, det är sna-
rare alla sjöarna, närmare bestämt 40 stycken. Ambjörnarp 
kallas därför även för de 40 sjöarnas samhälle. Här bor man 
nästan garanterat med sjöutsikt och gillar man bad, fiske 
och vattensporter, då är det här man ska vara. Här finns en 
stor och aktiv vattenskidklubb som har stått värd för flera 

stora mästerskap och som också kan stoltsera med en lång rad SM-mästare. På land 
kan du aktivera dig med att cykla dressin på Västra Centralbanans gamla spår till 
Sjötofta. Naturskönt, roligt och enkelt. Längs med spåret finns två fina rastplatser 
med möjlighet till grillning och bad. Turen börjar vid den gamla järnvägsstationen 
som idag rymmer Ambjörnarps byakrog. Här kan du njuta av en bit god mat, ta en 
fika eller varför inte gå en runda på minigolfbanan som ligger alldeles bredvid.

När du är i Ambjörnarp missa inte 
Cykla dressin – ett kul och miljövänligt sätt att upptäcka Ambjörnarp och dess omgiv-
ningar.
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mossebo Mossebo är en oas för trädgårds- 
och kulturintresserade. Stig in i den vackra träkyrkan från 
1700-talet och beundra de fantastiska takmålningarna och 
utsmyckningarna. Bredvid kyrkan ligger gården Mossebo 
Stom från samma århundrade. Gården omges av en sago-
lik trädgård där du kan njuta av grönskan och göra bota-
niska upptäckter, men också köpa växter och frön. En kopp 
kaffe och något gott till serveras i Stommens café. kärleken 

till vackra trädgårdar finns runtom i Mossebo och när magsinet Drömhem & Träd-
gård skulle utse den vackraste trädgården 2008, ja då fann de den i Mossebo. Träd-
gårdar är dock inte allt, här finns också en härlig vandringsled runt Marjebosjön. Ta 
en paus på vägen och njut av ett uppfriskande dopp i det fina vattnet. Fiskelyckan 
provar du bäst i Malensjöarna.

När du är i Mossebo missa inte 
Mossebo Stom – botanisera i denna lummiga oas med många ovanliga växter och ett tjugotal 
olika sorters pioner.

uddebo I mer än hundra år har man vävt mö-
beltyger i uddebo. Och gör så än idag. Spåren från den 
blomstrande textilepoken har lämnat efter sig en kultur-
historiskt intressant bebyggelsemiljö med allt från pampi-
ga disponentvillor till funktionella arbetarbostäder och eg-
nahemshus, allt inbäddat i en naturskön omgivning. Dessa 
hus börjar vakna till liv igen och fylls med nya spännande 
verksamheter. I en av villorna – Fritidsgården – ryms idag 

en utställning om uddebos historia. I Gula Huset i uddebo är målet att skapa en 
kulturell mötesplats och ändamålsenliga lokaler för konstnärlig verksamhet och 
hantverk. En kreativ mötesplats utvecklas i Vizionshuset och allaktivitetshuset är 
vad det heter, ett hus för olika aktiviteter. Det råder med andra ord en febril aktivitet 
och här finns ett brett och djupt engagemang för konsthantverk och kultur. 

När du är i Uddebo missa inte 
Ta en fika i fritidsgården och passa på att besöka utställningen ”Uddeboväven”.

TRA_BRO_ori_09.indd   8 2009-06-26   09.13



grimsås Framgång föder framgång. När järnvä-
gen mellan Borås och Alvesta invigdes 1902, då fanns här 
bara några enstaka hus och en affär. Men med järnvägen 
kom virkesutskeppning och sågverk startades. 1907 starta-
des också torvupptagning på de stora mossmarkerna mot 
Brandsmo. Skrädderi, skomakeri, kaféer och affärer kom i 
takt med att samhället utvecklades. Och så har det fortsatt. 
Det märks inte minst i form av det globalt framgångsrika 

kabeltillverkningsföretaget Nexans IkO Sweden, som också är en av kommunens 
största arbetsgivare. Här finns massor av aktiviteter och ett starkt idrotts- och fören-
ingsliv med många aktiva. Inom fotbollen är Grimsås IF framgångsrik  och månar 
om att bevara närheten och låta egna spelare få blomma ut i klubben. Grimsås erbju-
der en trygg miljö och god service med skola, modernt äldreboende och ett varierat 
utbud av affärer.

När du är i Grimsås missa inte 
Gå till Grimsborg och heja fram Grimsås IF till ännu en seger.

länghem Framtidstron vibrerar i luften och 
märks runtom i Länghem. Rådde gård, Hushållningssäll-
skapets försöks- och demonstrationsgård, är ett resurs-
centrum för landsbygdsutveckling som expanderar sin 
verksamhet. Den kommunala servicen är väl utbyggd, här 
finns byggklara tomter och prisvärda bostäder och med 
närheten till Borås och Göteborg blir livet på landsbygden 
bekvämt. Kring Länghem finns också flera intressanta ut-

flyktsmål. På Hofsnäs Herrgård kan du njuta av en fantastisk natur och kulinariska 
upplevelser. Eller varför inte besöka det mytomspunna Torpa Stenhus. Slottet, med 
anor från 1400-talet, är en av Sveriges bäst bevarade medeltida byggnader. Torpa 
stenhus är i sitt goda skick en märklig byggnad, men än märkligare och mer spän-
nande är dess historia. Det var till exempel här som Gustav Wasa, år 1552, hämtade 
sin tredje hustru, den unga katarina Stenbock.

När du är i Länghem missa inte 
Besök Torpa Stenhus och låt de historiska vingslagen kittla dina sinnen.
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nittorP Om viljan kan förflytta berg, kan den 
också bygga en ishall. Så blev det i Nittorp. Med gemen-
samma krafter lyckades de viljestarka och drivna invånar-
na förverkliga en dröm. kanske är det därför atmosfären i 
Nittorp utstrålar en sådan härlig öppenhet och vi-känsla. 
Här känner du dig välkommen och betydelsefull. I ishallen 
spelas det hockey och idrottshallen, Lillsjön, är en populär 
arena för artister och andra evenemang. Nittorp är vackert 

beläget vid Nygårdssjön som bjuder på sköna bad och fint fiske. Vill du uppleva 
den svenska naturen när den är som bäst rekommenderas en paddlingstur längs 
Jälmån eller en vandring på Jälmåleden. En annan rolig utflykt är till den lilla byn 
Gölingstorp strax utanför Nittorp. Här har det i flera hundra år hållits marknader. 
Till en början såldes endast kreatur och varor av egen tillverkning, men på 1860-ta-
let infördes nya lagar om näringsfrihet och 1862 hölls den första frimarknaden i Gö-
lingstorp, det vill säga man fick nu saluföra allt mellan himmel och jord. Två gånger 
om året, vår och höst, är det marknad i Gölingstorp. Ta gärna också en närmare titt 
på de gamla marknadsbodarna från 1800-talet som används än idag. 

När du är i Nittorp missa inte 
Gölingstorps marknad – fynda, ät marknadskarameller och titta på läckra veteranbilar.

ljungsarP Närhet till naturen. Ett lite lugna-
re tempo och mindre stress. Ett samhälle där gemensamma 
problem löses tillsammans och där man hjälps åt att för 
skapa en trivsam och säker miljö. Visst låter det skönt. I 
Ljungsarp kan du må bra och njuta av livet. Ta ett dopp i 
en av de många sjöarna eller vid våra två fina badplaster, 
där Lagmanshaga strand överraskar mitt i tallskogen med 
sin långa fantastiska sandstrand. En annan viktig del av 

livet är arbete, och förutsättningarna är goda. I Ljungsarp finns en levande entre-
prenörsanda och flera starka industriföretag som erbjuder många arbetstillfällen. 
Här finns i dag flera moderna industrier som har sina rötter i bleckslageriverkstäder 
från slutet av 1800-talet. Produktionen på den tiden var hushållsartiklar för livs-
medel, som hinkar, fotogenkannor, spritsar och annat för bakning. Idag finns ett 
fint museum där du kan beskåda ett 80-tal produkter av bleckplåt och en komplett 
bleckslageriverkstad.

När du är i Ljungsarp missa inte 
Ett skönt bad i någon av alla de vackra sjöarna.
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ölsremma Det känns som man vill röra på 
sig när man kommer till Ölsremma. För det är så man väl-
komnas, av hallen Lindstorp och parken med tennisbana, 
boulebanor, fotbollsplan och lekpark. Här kan du också 
ge dig ut i vildmarken och möta tystnaden – bara myrens 
alla fåglar hörs. Bohestramosse, som är en förlängning av 
naturreservatet komosse, ligger på Sydsvenska höglandet 
och klimatet har här en nordlig prägel. Här kan vinter råda 

när våren anlänt till lägre delar i landskapet. Perfekt för turskidåkning. Även ko-
mosse bjuder på många fina upplevelser och vandringsleder. Ölsremma är en liten 
ort, men har flera stora företag där plast är nyckeln till framgång.

När du är i Ölsremma missa inte 
Ge dig ut i vildmarken.

dalstorP Dalstorp ligger i en dalgång vid 
Dalstorpasjön. Många villor och flerfamiljshus har ett 
fantastiskt fint och sjönära läge. Med omsorg vårdas och 
utvecklas små smultronställen runt sjön som till exempel 
badplatsen, Einars udde och Råsbäckens rastplats. Här ska 
alla trivas. Här finns också den karaktäristiska företagsan-
dan som får saker att hända, växa och bli till något stort – 
som det framgångsrika badrumsföretaget Svedbergs. Det 

är en anda som smittar av sig och har gjort Dalstorp till ett livskraftigt samhälle. 
Här finns också en vacker kyrka med en spännande arkitektur, ritad av Bent Jörgen 
Jörgensen. kyrkan byggdes 1965 efter att den tidigare brunnit ned. Och den är väl 
värd ett besök.

När du är i Dalstorp missa inte 
Slappna av och lämna vardagen bakom dig på Einars udde, för en kvart eller en hel dag.
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hulared På sommaren är Grytteredssjön med 
sitt fina vatten och sköna sandstrand ett roligt utflyktsmål. 
Lite extra krydda till badandet är ett hopp från hopptornet. 
På vintern, kom och åk pulka i backen mitt i byn. Och den 
klassiska cykelaffären, Eks i Hulared, den är öppen både 
sommar och vinter.

När du är i Hulared missa inte 
Kolla in minst 200 cyklar hos Eks i Hulared.

månstad Månstad – en naturskön ort med 
öppna landskap och många enekullar. Det märks att Mån-
stad är en utpräglad jordbruksbygd med aktiva företa-
gare inom skogs- och lantbruk. För den naturintresserade 
är detta också ett litet paradis med bland annat ett antal 
ovanliga växter och ett vackert beläget naturrum. De två 
sjöarna kring Månstad bjuder på härliga bad och möjlig-
heten att prova fiskelyckan. Vill du söka dig tillbaka i his-

torien finns här flera fornlämningar att beskåda. Gillar du att cykla är Månstad en 
perfekt utgångspunkt för cykelrundor av olika längd och karaktär. Den asfalterade 
banvallen, som sträcker sig från Falköping till Ambjörnarp och uddebo går gen- 

När du är i Månstad missa inte 
En cykeltur på banvallen och en avstickare till det intressanta naturrummet.
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AllA dessA fAntAstiskA föreningAr
Tranemo är kanske den föreningstätaste kommunen i Sverige. Oavsett, 
så lyser det av engagemang, lust och vilja att dela med sig av sin kun-
skap och tid för att någon annan ska utvecklas. Fantastiskt.

7:An Big BAnd. ABf sjuhärAd trAnemo. AlBAnskA kulturföreningen shAlA. All kind´s 

knutters, motorcyklar och fika är en bra kombination. AmBjörnArps ByAlAg. AmBjörnArps Bygde-

gårdsförening. AmBjörnArps hemBygdsförening. AmBjörnArps if. AmBjörnArps uV-kår. 

AmBjörnArps VAttenskidkluBB, ordnar SM titt som tätt vid sin fina anläggning vid Skogssjön. Am-

sjö skytteförening. ArdAgh fritid. CenterkVinnornA i trAnemo krets. Centern trAnemo 

kommunkrets. dAlstorpAsjöns fiskeVårdsområde. dAlstorp-grimsås pro. dAlstorp-nit-

torps hemBygdsförening. dAlstorps Bygdegårdsförening. dAlstorps if. dAlstorps rödA 

kors. dAlstorps sAmhällsförening. dAlstorps skytteförening. dAlstorps sportskytte-

kluBB. diABetesförBundet. fiskekAmrAternA sjötoftA. folkpArtiet liBerAlernA. forsA-VekA 

fiskeVårdsområde. frimärkskluBBen trAnAn. fuB. futhArk. föreningen mosseBo stoms 

Vänner. föreningen norden ulriCehAmn-trAnemo. grimsås 4h-kluBB. grimsås BAssäng-

förening. grimsås Bygdegårdsförening. grimsås if, en anrik fotbollsförening med kval till all-
svenskan i bagaget. grimsås iogt-nto. grimsås sAmhällsförening. grimsås/hestrA smu. 

gryssjöns fiskeVårdsområde. gräskens fiskeVårdsområde. hAgAtorpets friluftsgård, 

trAnemo. hillBilly Cruisers. hornBetAsjöns fiskeVårdsområde. hulAreds sAmhälls- oCh 

idrottsförening. hulAreds sAmlingslokAl. hörselskAdAdes förening i kind. iko fritid. 

kinds Ck. kinds forskArkluBB. kinds härAds lottAkår. kinds rotArykluBB, trAnemo/

sVenljungA. korpen trAnemo mif. kristdemokrAtiskA pArtiet. kroksjöArnAs fiskeVårds-

område. kulturföreningen högt i tAk. likören. lillsjön nittorp. limmAred skAte Com-

munity. limmAreds ByAlAg. limmAreds hemBygdsförening. limmAreds if. limmAreds pro. 

limmAreds sCoutkår. limmAreds smu. ljungsArps Bygdegårdsförening. ljungsArps fis-

keVårdsområde. ljungsArps hemBygdsförening. ljungsArps if. ljungsArps sAmhälls-

förening. ljungsArps skytteförening. ljungsArps smu. ljungsArps sportskyttekluBB. 

länghem-limmAred rödA kors. länghems BAsket. länghems ByAlAg. länghems fiske-

Vårdsförening. länghems hemBygdsförening. länghems if. länghems pro. länghems 

ridkluBB. länghems tenniskluBB. mAlensjöArnAs fiskeVårdsområde. medBorgArsko-

lAn. miljöpArtiet. moderAtA kretsen. mosseBo Bygdegårdsförening. mosseBo gymnAs-

tikförening. mosseBo hemBygdsförening. mosseBo moVi. mosseBo södrA jAktVårds-

område. mosseBo Vi ungA. månstAd 4h. månstAd ByAlAg, en av kommunens många driftiga 
samhällsföreningar. månstAds hemBygdsförening. månstAds if. månstAds skytteförening. 

nBV Väst. nittorp-ljungsArps jAktVårdsområde. nittorps ByAlAg. nittorps fiskeVårdsom-

råde. nittorps ik, har fostrat hockeyspelare för elitserien och damfotbollsspelare för landslaget. nittorps 

slöjdstugeförening. ok trAnAn. rBu. reumAtikerföreningen i trAnemo. rollspelsför-

ening. sensus studieförBund. simmesjös norrA fiskeVårdsområde. sisu VästergötlAnd. 

sjötoftA hemBygdsförening. sjötoftA sAmhälls- oCh soCkenförening. sjötoftA-Am-

BjörnArp rödA kors krets. soCiAldemokrAternA i limmAred. spf östrA kind. sportfis-

kekluBBen VAket. stiftelsen gAmlA Bygärde. stiftelsen åsAVAllen. studiefrämjAndet sju-

härAd. studieförBundet BildA Väst. studieförBundet VuxenskolAn sjuhärAd. sVenskA 

turistföreningen kindskretsen. sångkören tonsättArnA. södrA sämsjöns fiskeVårds-

område. torpA slottsteAter, bjuder varje år på friluftsteater med underfundig handling. trAnemo 

AikidokluBB. trAnemo BoulekluBB. trAnemo finskA förening. trAnemo gymnAsieskolA 

skol-if. trAnemo gymnAstikförening, kommer högt både på trampett och mästerskap. trAnemo 

hem oCh sAmhälle. trAnemo hemBygdsförening. trAnemo if. trAnemo inneBAndykluBB. 

trAnemo konstnärsgrupp. trAnemo kuniBA kAi, här ryms en världsmästare bland medlemmarna. 
trAnemo lions CluB. trAnemo motorkluBB. trAnemo musiksällskAp. trAnemo nAtur-

skyddsförening. trAnemo pro. trAnemo sCoutkår. trAnemo smu. trAnemo sportdy-

kArkluBB. trAnemo sportfiskekluBB, många ädla napp i Kroksjön. trAnemo sportskyttekluBB. 

trAnemo teAterförening. trAnemo tenniskluBB. trAnemo triAlkluBB. trAnemo-mosseBo 

jAktVårdsområde. trAnemo-mosseBo rödA kors. trAnemoortens pensionärsförening. 

trAnemoryttArnA. trAnemo-sVenljungA BiodlArförening. trAnängskolAns if. tre trAp-

por upp, kultur för den som gillar musik. träningsVerket. uddeBo Bygdegårdsförening. ud-

deBo goif. uddeBo sChACkkluBB. VAssgårdens fiskeVårdsområde. Visen o. opperhA-

lens fiskeVårdsområde. VänsterpArtiet. VästrA kinds spf. yttre åsunden/ torpAsjöns 

fiskeVårdsområde. ölsremmA hemBygdsförening. ölsremmA is. ölsremmA Vägfören-

ing. ölsremmA-dAlstorp-grönAhög smu. föreningArnA Blir fler oCh fler helA tiden. 

Aktuell informAtion hittAr du på kommunens hemsidA www.trAnemo.se.



Här listar vi platser som vi tycker är värda en omväg, saker 
som är speciella för vår kommun och saker som förhöjer 
livskvaliteten.  

•  Ett rikt och blomstrande kulturliv i en allt mer kreativ miljö. Flera etablerade  
 konstnärer bor och verkar i kommunen. Det skapar goda förutsättningar för  
 människor att utveckla sin musik- eller skådespelartalang, sin kreativitet eller  
 sitt konstnärskap. 

• Näringsliv med anrika traditioner och stark företagsanda ger en god arbets- 
 marknad och låg arbetslöshet. Det äldsta företaget, glasbruket i Limmared,  
 grundades 1740. Det ligger fortfarande kvar på samma plats, och det är  
 fortfarande verksamt.

• Frisk och ren luft, en rofylld miljö och avkopplande tystnad. 

• Här finns en förening för nästan varje intresse, drivna av aktiva och engagerade  
 kommuninvånare.

• En kommun där människor trivs och mår bra. Sanningen är att i Tranemo  
 kommun är vi ovanligt friska och har låg sjukfrånvaro, jämfört med många  
 andra kommuner i landet.

• Natur med rika möjligheter till friluftsliv och rekreation, som till exempel bad,  
 paddling, cykling, vandring, dressinåkning och fiske.

• Näringslivet engagerar sig för framtiden, det vill säga våra ungdomar, genom att  
 erbjuda lärlings- och praktikplatser till eleverna på Tranemo Gymnasieskola.  
 Näringslivet ställer också upp som fadderföretag för högstadieklasser.

• Torpa stenhus – Ett anrikt herresäte med anor ända från medeltiden som omges  
 av en rad sägner. Ja, kanske får du se eller höra spöken. På riktigt.

• Banvallen som sträcker sig från kommungränsen mot Ulricehamn i norr via  
 Månstad, Limmared och Tranemo till Ambjörnarp och uddebo. Idag är det en  
 
 

nio höjdare i  
tranemo kommun
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asfalterad cykelled genom härliga bygder som även lämpar sig för promenader,   
inlines- och rullskidåkning.



nio höjdare i  
tranemo kommun
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dynamik,  
oPtimism och 
framtidsanda
Dynamik, optimism och framtidsanda. För oss är det inte 
bara vackra och inspirerande ord, utan de har sin förankring 
i verkligheten – i Tranemo kommun finns den unika kombi-
nationen av knalle- och Gnosjöanda som lockar fram män-
niskans bästa drivkrafter. Det handlar om viljan att förverkli-
ga en idé, om att skapa affärsrelationer, om att våga satsa 
och ta risker, om att söka nya möjligheter och lösningar. Och 
inte minst, det handlar om idogt arbete och glädjen att skapa 
något tillsammans med andra. 

Den här unika andan vårdar, stödjer och utvecklar vi på bästa sätt. Det gör vi genom 
att målmedvetet jobba för bättre kommunikationer och infrastruktur och snabba och 
säkra dataförbindelser. Vi har korta och tydliga beslutsvägar och skapar naturliga 
forum och nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter. Ett redan gott samarbete 
mellan skola och näringsliv ska fördjupas ytterligare. Det ger ungdomar möjlighe-
ten att få praktisk kunskap och smidigt komma ut i arbetslivet. Vårt internationella 
samarbete inom skolan ger nya perspektiv och skapar förståelse för andra kulturer. 
Detta är nog så viktigt i en värld där geografiska gränser suddas ut och öppenhet och 
tolerans är viktiga värden. Vi är övertygade om att det är rätt väg för att vi tillsam-
mans ska hålla hjulen rullande och vidareutveckla ett bra företagsklimat i Tranemo 
kommun.

nyfiken På dig 
Vi vill gärna veta vad du tycker. Hur kan vi hjälpa dig eller ditt företag? Vad saknas, 
vad kan bli bättre? Det är värdefull information för oss för att kunna skapa rätt för-
utsättningar för din verksamhet. Så tveka inte, ta kontakt med Tranemo kommun på 
telefon 0325-57 60 00.
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Personlig 
guide

en Personlig 
guide, tack
Hej! kul att du är intresserad av vår kommun. Ännu roli-
gare skulle det vara att få träffa dig personligen och berätta 
mer om hur det är att leva och bo i Tranemo. Vår ambition 
är att du ska känna dig välkommen, oavsett om du nyligen 
har fl yttat hit eller bara är här för att känna efter och se om 
Tranemo är rätt för dig. Därför erbjuder vi dig möjligheten 
att få en personlig guide. Inget krångligt, utan vi pratar ige-
nom dina önskemål och förutsättningar och utifrån det dis-
kuterar vi olika förslag som kan passa dig. Det kan röra allt 
från boende, arbete, skolor, vård och omsorg till fritidsakti-
viteter, nöjen och kommunikationer. Egentligen allt det där 
som berör dig i din vardag och som du behöver ta ställning 
till. Och om du vill, så tar du och din guide en tur runt om i 
kommunen. För här fi nns många, både kända och okända, 
smultronställen som kan vara roliga att besöka. 

Intresserad? Allt du behöver göra är att ringa 
0325-57 60 00 och fråga efter ”personlig guide”.
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fakta om tranemo kommun

service
kommunal

Skolor: kommunala förskolor och 
f-6 skolor finns på flertalet orter. På 
några orter finns också förskolor som 
drivs som föräldrakooperativ. Hög-
stadieskola och gymnasium finns i 
Tranemo. Här finns även Komvux och 
Lärcentrum.

Äldreboende: kommunala äldre-
boenden i olika former finns på fem 
orter i kommunen.

Kultur & fritid: Huvudbibliotek 
och bokbuss som stannar på många 
hållplatser runt om i kommunen. 
kulturskola med olika inriktningar; 
sång, musik, drama, dans, teater, 
tecknad film. Simhall med gym och 
två sporthallar i Tranemo samt min-
dre sporthallar i Dalstorp, Grimsås, 
Limmared och Länghem. Turistbyrå, 
öppen året runt.

övrig samhällsservice 

Sjukvård: Regionen driver vårdcen-
tral, folktandvård och flera distrikts-
sköterskemottagningar i kommunen.

Övrigt: Arbetsförmedlingen och poli-
sen har kontor i Tranemo.

kommersiell

Ett bra utbud av handel och service 
finns i huvudorten Tranemo. Här 
finns matbutiker, klädbutiker, skobu-
tik, bokhandel, sportbutik, frisörer, 
banker, post, systembolag, apotek, 
privata gym, restauranger, fik, gatu-
kök, pizzerior, färgbutik, presentbu-
tik, blomsterbutiker med mera.

I flera av de mindre orterna finns 
matbutiker samt ett varierat utbud av 
andra butiker.

God tillgång på hantverksservice, 
snickare, elektriker, rörmokare, golv-
läggare, bilverkstäder med mera.

Yta.  744 km2

Invånarantal:  Knappt 12 000 invånare, cirka 16 
invånare/km2.

Orter: tranemo, limmared, länghem, Dalstorp, 
Grimsås, ambjörnarp, ljungsarp, Uddebo, nittorp, 
Sjötofta. Ölsremma, Hulared och Månstad.

närMaSte StaD: Borås 4 mil.

närMaSte StÖrre StaD: Göteborg 10 mil.

InternatIOnell HaMn: Göteborg 10 mil.

InternatIOnell flYGplatS: landvetter, 
Göteborg, 9 mil.
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arbetsmarknad
Tillverkningsindustrin är domine-
rande i kommunen. Över 50% av alla 
arbetstillfällen finns inom tillverk-
ningsindustrin inom olika branscher; 
metallindustri, sågverk, träförädlings-
industri, textilindustri, glasbruk, bad-
rums- och kökstillverkning med mera. 
Förvärvsfrekvensen är högre både för 
kvinnor och för män jämfört med ri-
ket som helhet. Arbetsmarknadsläget 
har under många år varit mycket gott, 
med lägst arbetslöshet i hela landet, 
tack vare de starka industriföretagen, 
som är en blandning av internationel-
la koncerner och familjeföretag. Den 
offentliga servicen, framför allt inom 
barnomsorg, skola och äldreomsorg, 
erbjuder också många arbetstillfällen.

fritid & föreningar
Tranemo är en föreningstät kom-
mun, här finns en förening för nästan 
varje intresse, idrott, kultur, politik, 
religiösa organisationer, handikapp-
föreningar, pensionärsorganisationer, 
naturföreningar, jaktlag samt byalag 
och samhällsföreningar är bara några 
exempel. 

kulturlivet är vitalt och i kommunen 
bor flera etablerade konstnärer. 
kulturskolan sprider mycket glädje 
omkring sig med sina uppträdanden. 
Här finns många fina idrottsan-
läggningar, både föreningsägda och 
kommunala, till exempel sim- och 
idrottshall med gym, ishall, konst-
snöspår, ridanläggningar och vatten-
skidanläggning. Fotbollsplaner finns 

i nästan varje by, likaså elljusspår 
och vandringsleder. Biografer, varav 
Bio Tranan i Tranemo har en mycket 
modern anläggning som också kan 
ta in direktsända evenemang, som 
till exempel operaföreställningar från 
Metropolitan i New York.

I Tranemo är det aldrig långt till skog 
och mark och fina vattendrag. Den 
fina naturen ger många möjligheter 
till friluftsliv i olika former som fiske, 
cykling, paddling och vandring.

 

boende &  
kommunikationer
Tranemo kommun har den lilla kom-
munens många fördelar, det är nära 
till det mesta. Här kan du köpa dig 
en bostad till en rimlig kostnad. Det 
finns också ett bra utbud av hyresrät-
ter, både hos kommunalt ägda Tra-
nemobostäder och hos flera privata 
hyresvärdar. 

I Limmared finns tågförbindelse mot 
Borås-Göteborg i väst och kalmar-
karlskrona i öst. Väg 27 skär igenom 
kommunen och gör det snabbt och 
smidigt att ta sig både västerut och 
sydost ut mot Småland. På en timma 
når man såväl Landvetters flygplats 
som flygplatsen utanför Jönköping. 

Vill du veta mer? Ring Tranemo kom-
mun på 0325-57 60 00, eller läs mer på 
vår hemsida www.tranemo.se.
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tranemo kommun
514 80 tranemo
besöksadress:
storgatan 26, tranemo
tel vx: 0325-57 60 00
fax: 0325-771 32
epost: kommun@tranemo.se
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