Nu växer vi!
14 000 INVÅNARE 2035

Fotograf: Ola Rosenqvist
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Landsbygd med närhet till storstadens puls!

Fotograf: Andreas Natt och Dag-Hagatorpet Skidor
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Fotograf: Andreas Natt och Dag

Fotograf: Jonas Ingman

T

ranemo kommun, i Västra Götaland på gränsen till Småland, består av 13 orter
med sjönära och naturnära områden. Vi är en kommun i stark tillväxt och har ett
perfekt läge för dig som vill bo på landsbygden och jobba på distans: du når Borås,
Göteborg, Gislaved, Landvetter och Jönköping inom 50 minuter. I kommunen har vi
dessutom låg arbetslöshet och ett starkt näringsliv som ger goda arbetsmöjligheter.
Här kan du hitta ditt drömhus till ett bra pris, ha nära
till naturen och ett rikt kultur- och föreningsliv, ta del av
bra skolor och god omsorg. Tranemo kommun jobbar
dagligen med klimatfrågor och i vårt mål att bli 14 000
invånare år 2035 ingår att tillväxten ska vara hållbar.
Områdets textila arv och knallehistoria präglar
entreprenörs- och föreningsandan i hela kommunen.
Kommunen består av många små företag med stor
drivkraft.

Bli kund
och bidra till
Tranemo
kommuns bästa

0325 – 471 00
www.sparbankentranemo.se

Den engagerade föreningen Tillväxt Tranemo arbetar i
samverkan med kommunen för att göra kommunen
så attraktiv som möjligt för företag. Vi har goda
kommunikationsvägar i området och i framtidsplanerna ligger dessutom två nya tågstopp i
Länghem och Grimsås. Inom Tranemo kommun
finns detaljplaner för hundratals nya villatomter
och över 500 000 kvadratmeter industrimark till
konkurrenskraftiga priser.
Välkommen att bli en del av tillväxten i Tranemo
kommun!

Vi är en sparbank. Trygga i vår lokala närvaro, med sunda värderingar och engagemang
i din vardag. Delar av vårt överskott går till bra saker som för vår kommun framåt, som
skola, idrottsföreningar, föreningsliv och kultur eller genom sponsring till bra projekt.
På det viset bidrager ju du, som kund hos oss, till en lite bättre plats att leva på.
En bra ekvation, eller hur?
Välkommen till Sparbanken Tranemo!
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Kultur och
fritid
I

Tranemo kommun vet vi hur viktig kulturen och en
meningsfull fritid är för välmåendet, vilket gör att vi
satsar på vårt föreningsliv och kultur i alla dess former. Vi
erbjuder goda möjligheter för dig som är kulturarbetare,
älskar friluftslivet eller vill engagera dig i en förening.
Kommunen är extra stolta över sitt fantastiska föreningsliv.

Fotograf: Jonas Ingman

BERÖRINGSSKYDD
Smartare lösningar med all inclusive!
Konstruktion och tillverkning av kundunika
trådprodukter med kunder över hela världen.

J H TIDBECK AB – Underleverantör till svensk och utländsk
industri med fokus på all inclusive i ett hållbart perspektiv.
Ljungsarp | Tel. +46 (0)321-53 01 00 | www.tidbecks.se

Tidbecks
för en
hållbar värld
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Kommunen har ett ansvar att genom samverkan utveckla
föreningslivet och kulturen tillsammans med idéburna
föreningar, samtidigt som föreningarna själva har ett
stort oberoende i hur de bedriver sin verksamhet, för att
skapa största möjliga sociala hållbarhet. Vi skapar nya
rum för samverkan mellan föreningsliv, näringsliv och det
offentliga. Genom denna samverkan har de senaste åren
två unika projekt skapats i Tranemo kommun: Glasets
Hus och Centralen.

GLASETS HUS LIMMARED
Vid Limmareds Glasbruk, Sveriges äldsta igångvarande
glasbruk, ligger Glasets Hus. Huset byggdes på
initiativ av en förening och drivs av den i samverkan
med kommunen. Det bidrar till en hållbar fritidoch kulturutveckling i kommunen. I huset finns ett
museum som visar glas från 1700-talet och fram till
dagens ABSOLUT-flaska, glashytta, konsthall, butik,
café, barnaktiviteter och konferensmöjligheter – ett
upplevelsernas hus!
Som komplement har föreningen byggt Glasparken, en
spännande aktivitetspark för barn och unga.

CENTRALEN
Centralen i Tranemo är en ny mötesplats för alla, med
bibliotek, hotell och restaurang. Visionen är en kultur- och
föreningsarena med plats för alla att växa. Även detta
huset är byggt på initiativ av ett engagerat civilsamhälle.

EN MENINGSFULL FRITID
Föreningslivet har stor betydelse för ett levande samhälle.
Genom ett rikt föreningsliv skapas ett levande kulturliv,
en meningsfull och aktiv fritid samt ökad delaktighet.

Tranemo Trädgårdstjänst AB arbetar med
skötsel av utemiljö och markanläggning.
Vi arbetar i huvudsak i det geografiska
området Tranemo, Svenljunga, Borås,
Ulricehamn och Mark med omnejd.
Det är vi som har förtroendet att sköta
kommunens utemiljö.
Vi ingår som dotterbolag i börsnoterade
Green Landscaping-koncernen, som är
Nordens ledande aktör inom skötsel och
finplanering av utemiljö.
www.ttj.se

Fotograf: Jonas Ingman
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Läs mer om våra fina vandrings- och cykelleder!
svenljungatranemo.se

Fotograf: Andreas Natt och Dag

En hållbar framtid
48

kommuner har gått samman om att följa så många som möjligt av 20
konkreta klimatåtgärder, kallat Kommunernas klimatlöften. Dessa åtgärder
är beprövade och ger stora utsläppsminskningar.

Tranemo kommun har hittills antagit åtta av
klimatlöftena, ytterligare tre av dem har vi redan
arbetat med under en tid, och vi kommer inom kort att
lägga till ett par till.
3. Våra nya personbilar är miljöbilar.
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i
nya avtal.
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade
engångsprodukter.

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra
produkter istället för att köpa.
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har
mål.
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar.
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid
byggnation.
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktade till
allmänheten om klimat.
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DE TRE LÖFTEN SOM VI REDAN
FÖLJER ÄR DESSA:
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig
verksamhet och har mål.
16. Vi producerar egen solel.
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal.
Vårt eget mål om att växa till 14 000 invånare år 2035
innefattar tydliga hållbarhetsmål. Dessutom har vi en
av närområdets bäst utvecklade cykel- och banvallar.
Vi har asfalterat tidigare banvallar, vilket gör att vi
nu har ett omfattande cykelnätverk i hela kommunen
som dessutom knyter samman Tranemo kommun
med andra kommuner genom slingorna Cykelleden
Sjuhäradsrundan och Ätradalsleden.

Fotograf: Jonas Ingman

ELECTRIFY THE FUTURE

Vill du vara med och skapa
framtidens fabrik?
Vi tror att hållbar elektrifiering bidrar till ett bättre
samhälle. Läs mer på nexans.se där du också hittar
lediga tjänster.

Annons Tranemo Kommun 2021.indd 1
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Bli en del av
tillväxten i Tranemo!

Industriområde Källsvedjan

TRANEMO • 0325-188 20 • www.tgb.nu
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Tillväxt Tranemo
I

Tranemo kommun finns ett starkt och engagerat näringsliv. 2021 startade
föreningen Tillväxt Tranemo, som är uppbyggd av en rad lokala företag och
Tranemo kommun.

Föreningen har som ändamål att förenkla och stärka
näringslivet och dess dialog med kommunen, och
arbetar med frågor som rör kompetensförsörjning till
företagen i området, infrastruktur, hur kommunen
ska bli ännu mer attraktiv för företagsetableringar och
service gentemot företagen.

Ett starkt intresse från näringslivet är intresset
för skolans utveckling och utökade detaljplaner
för industrimark i kommunen, vilket har gjort att
Tranemo kommun har ökat takten på att ta fram nya
detaljplaner för såväl industrimark som bostäder.

Komponenter och kompetens
för plåtformande verktyg
På Lideco levererar vi verktygskomponenter från vår
egen produktion och våra världsledande leverantörer. Vi
jobbar alltid nära dig som kund och värdesätter personlig
kontakt och uppföljning i alla led. Med vår arbetsprocess
kan du alltid känna dig trygg i att du får rätt komponenter
i rätt tid, med ett kompetent bollplank nära till hands.
Läs mer på www.lideco.se
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Vår nya digitala översiktsplan kommer
att främja en hållbar utveckling!

Fotograf: Andreas Natt och Dag

Detta kunde varit ditt budskap...

Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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DETALJPLANER
Vi har växlat upp vårat detaljplanarbete med bostäder,
förskolor, handel och industri, som stöttar det
tillväxtmål som är satt om 14 000 invånare år 2035.
Under de senaste åren har kommunen slagit rekord i att
sälja villatomter, vilket är väldigt positivt för vårt mål.
Läs mer om villatomter och industrimark.

ÖVERSIKTSPLAN
Vi arbetar också på att ta fram en ny översiktsplan,
vilket innebär en strategisk plan som redovisar
kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön i
grova penseldrag.

Fotograf: Andreas Natt och Dag

Översiktsplanen ska grundas på sammanställningar och
analyser av viktiga förutsättningar så som övergripande
mål, förändringar och trender i omvärlden, fysiska
strukturer och allmänna intressen. Kommunen ska i
översiktsplanen redovisa användningen av mark- och
vattenområden.
Planen ska främja en hållbar utveckling och bör därför
även ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer
och program, samt visa hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras.
Den nya översiktsplanen kommer att bli digital och ska
vara färdig senast 2024.

Fotograf: Andreas Natt och Dag

INSTALLATION, SOLCELLER,
ELBILSLADDNING, SMARTA HEM.

Södra vägen 2, 514 41 Limmared | 0325-187 60 | info@elatek.se

www.elatek.se

{ 12 }

Tranemo
Gymnasieskola

Fotograf: Andreas Natt och Dag

Vi skall vara det självklara valet som prefableverantör för stora
och små kunder sett till kvalitet, flexibilitet, pris och service.
Vi tillverkar och säljer prefabricerade betongelement till industri, bostäder och lantbruk.

Hyltegärde Industriområde 8, 514 91 Tranemo
0325-14 54 00 | info@tranemoprefab.se | www.tranemoprefab.se
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V

ackert beläget precis vid
Tranemosjön ligger Tranemo
Gymnasieskola. Vi brukar kalla den för
den lilla skolan med det stora hjärtat.
Där har eleverna alltid nära både till
varandra och till stöd från vuxna – målet
är att ingen ska vara ensam.
Skolan startades 1994 i nära samarbete med det lokala
näringslivet, och det goda samarbetet finns kvar både
nu och för framtiden. Genom att studera vid Tranemo
Gymnasieskola får eleverna en ovanligt god möjlighet
till arbete på ett lokalt företag efter gymnasiet, vilket vi
är väldigt stolta över.

VÅRA PROGRAM
På skolan finns fyra yrkesprogram,
fyra högskoleförberedande program,
introduktionsprogrammen och vuxenutbildning.
Dessutom finns möjlighet att kombinera utbildningen
på ungdomsgymnasiet med ishockeyprofil tillsammans
med Nittorps IK.
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
El- och energiprogrammet (EE)
Industritekniska programmet (IN)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Ekonomiprogrammet (EK)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Teknikprogrammet (TE)
Introduktionsprogrammet (IM)

Den lilla skolan med
det stora hjärtat!
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VÄLKOMMEN TILL OSS
PÅ TRANEHÄLSAN!
Tranehälsan är en välfungerande vårdcentral i privat regi med medarbetare
med god lokalkännedom. Vi ingår i Vårdvalet och har samma taxa och patientavgifter
som övriga vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen.
Vårt mål är att bedriva en trygg och förtroendefull primärvård med hög tillgänglighet
och kontinuitet för både akuta och planerade besök.

Storgatan 4, 514 33 Tranemo | 0325-134 00 | info@tranehalsan.se | www.tranehalsan.se
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Vi jobbar för fler
tågstopp!
K

ommunikationsmöjligheterna till Tranemo kommun är redan idag goda, med
riksväg 27, som går parallellt med tåglinjen, och de viktiga vägarna 156 och
157 som går genom kommunen, men det kan bli ännu bättre.
Idag har vi tågstopp i Limmared, men i linje med
att vi vill växa och utveckla Länghem, Grimsås och
kommunen som helhet arbetar vi också för att få
tågstopp på Kust till kust-banan i Länghem till 2028
och i Grimsås till 2035.
Detta arbete baseras på ett politiskt beslut och görs i
samverkan med regionen och grannkommunerna.

Kommunen arbetar för att tågen ska gå oftare enligt
den målbild som Västra Götalandsregionen tagit
fram, Målbild tåg 2035, där det anges att för sträckan
Borås–Värnamo är målet 10 dubbelturer per dygn
jämfört med dagens 4 dubbelturer. En uppskattad
restid mellan Länghem och Borås är ca 20 minuter.
Mellan Grimsås och Borås är den uppskattade tiden ca
30 minuter.

Designelement
{XXX}

A GLOBAL
LEADER IN
PACKAGING
SOLUTIONS

Ardagh Glass Limmared AB är en del av
Ardagh Group – en av världens ledande
producenter av förpackningsglas, som
producerar prisbelönta och hållbara
glasflaskor och burkar till några av världens mest inflytelserika varumärken.
Ardagh är den enda producenten av
förpackningsglas i Norden.
Vår målsättning är att på det mest
hållbara vis producera förpackningsglas
för Sverige, övriga Norden samt till alla
länder som våra mat- och dryckeskunder exporterar sina varor till.

Ardagh Glass Limmared AB | Storgatan 22, 514 40 Limmared | 0325-61 83 00 | www.ardaghgroup.com

KONTAKT
Besöksadress:
Tranemo kommun
Storgatan 26
514 80 Tranemo
Telefon: 0325-57 60 00
kommun@tranemo.se
www.tranemo.se
svenljungatranemo.se

Du hittar oss vid norra
infarten till Gislaved.
www.smalandia.nu

• Concept:

• 20733 • www.jssverige.se

Välkommen till Smålandia!

