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Varför har vi startat denna tidning? 
För att få gemenskap, socialt umgänge och få rutiner i vårt dagliga liv och nya utmaningar. 

 

Innan vi påbörjade tidningen satt vi och spånade på vad den skulle innehålla. 

Vi kom fram till nöje/kultur, evenemang som händer i stan, olika interjuver av folk, foton 

från olika ställen i Tranås. 

 

Vår grupp har även varit på två studiebesök på Tranås två olika tidningar, Tranås tidning och 

Tranås-posten. Där berättade de vad de olika delarna i tidningen heter och hur en nyhet blir 

till och vad den måste innehålla. 

 

Vi har också fått lära oss om källkritik och att man ska ta det som står på Internet med en 

nypa salt och att vara kritisk till vissa artiklar. 

 

Vi är en grupp på 6 personer alla med olika ålder, bakgrund och arbetslivserfarenhet som 

arbetar med denna tidning.     Text: Joakim Ståhl 

Ansvarig utgivare: Lina Lundstedt  och Helena Viberg 070-2897663, 07´6-7245814 

 

Elin Carlsson 

Joakim Ståhl 
Rikard Pettersson 

Malin Haglund 

Joakim Becker 

Tomas Magnusson 
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”Ur en annan synvinkel” 

Vill reflektera och analysera följande samtalsämne ur en annan synvinkel. 

Börjar med ett utdrag ur fornnordisk mytologi: 

”Mimers brunn( visdomens källa) vaktades av jätten Mimer. Det var jätten som bar på all visdom i 

världen eftersom han drack ur Mimers brunn varje dag. Det var där Oden offrat sitt ena öga i pant 

för att få dricka ur brunnen och bli vis och framsynt” (källa: mimers.brunn.se) 

Jag vill att ni läsare ställer er följande fråga: 

Tror ni att psykisk ohälsa innebär att du inte kan ha ett funktionsdugligt liv? 

Ungefär 10 000 personer i Sverige som har ett psykiskt funktionshinder har kontakt med Social-

tjänsten saknar meningsfull sysselsättning. LSS-kommitténs uppdrag att är att undersöka hur många 

som kan tänkas ingå i Personkrets 3 enligt LSS-lagen ( källa: mimers.brunn.se/regeringskansliet) 

Det är alltså de med ett psykiskt funktionshinder som har rätt till insats inom daglig verksamhet. 

Om man läser det bokstavligen kan man kanske tycka att detta innebär att det är ett handikappande 

tillstånd. Men jag kan som exempel nämna de som har diagnostiserats med Aspergers syndrom . De 

är överrepresenterade av dem som studerar på KTH ( Kungliga tekniska högskolan) källa: Jalakas, I. 
(2007) . Nördsyndromet: Allt du behöver veta om Asperger syndrom. Alfabeta förlag, Stockholm. 

Det finns även ett rekryteringsföretag som heter Left is right. Deras nisch är att ta vara på de kun-

skaper och egenskaper som personer med Aspergers syndrom besitter. Man kan säga att pga. deras 

funktionshinder fungerar deras hjärna på ett annat sätt. De områden som de har som specialintresse 

eller har en begåvning för, gör att de besitter en kunskap utöver det vanliga.  

De kan ibland ta till sig information och omvandla den på ett korrekt och effektivt sätt. Detta gör att 

de är speciellt eftertraktade som IT-tekniker hos Left is right som är ett consulting communitiv it-

bolag. Personer med Aspergers syndrom kan inte alltid arbeta ett helt arbetspass varje dag men kan 

ändå leverera samma resultat eller bättre pga. deras analytiska och precisa förmåga. Som den anta-

gonist jag är vill jag provocera er läsare att beakta följande åtgärder och funderingar. Jag tror eller 

vill tro, att det är viktigt för både vårt samhälle och den vanliga civila människan att fundera på att 

ta tillvara på dessa personers arbetsförmåga. Det kanske kan vara en bra investering att ge männi-

skor ett meningsfullt och berikat liv. Vilket alla människor enligt mig har rätt till. Jag tror att en vik-

tig del i det hela är att även samhället kan ha vinning av ovanstående . Med gemensam samsyn om 

detta ämne kan man kanske komma fram till en väldigt bra lösning för ”den nya framtiden”. 

Text/foto: Elin Carlsson 



 

 

 

 

Rås gård ligger ca 3 kilometer söder om Tranås tätort. I närheten av sjön Illern. Det är en gam-

mal gård som har funnits i Tranås ägor sen 60-talet då den donerades till Tranås kommun. Man 

tror att byggnaderna uppfördes runt 1800- talet, de har sedan renoverats. 

Gården ligger i Illerns naturreservat. Där finns det ett antal grillplatser utplacerade och man kan 

bada i sjön. Här finns varierande natur med öppna ängs och hagmarker och djupa granskogar.  

På Rås gård odlar man grödor av olika sorter. Dessa sköts av deltagare samt personal på gården. 

 

Här kommer en intervju med Matts Aronsson som är ansvarig för odlingen 

på Rås.  

 

Vad innebär ekologisk odling? 

Det får inte vara några gifter i varken jord, fröer eller grönsaker. Täckodling innebär att man 

lägger klippt gräs runt plantorna och vattnar. Detta gör man för att ge jorden näring och fukt. 

Det gör även att mikroorganismer trivs.  

På hösten lövar man. Detta bidrar också till att mikroorganismer trivs över vintern samt att det 

blir mindre ogräs på våren. 

Vilka växter odlar ni? 

Ca 67 olika växtsorter. Allt från blommor till kryddor och grönsaker. 

Vad är det bästa med att arbeta med grödor och växter? 

Att följa utvecklingen från frö till växt. Det är rogivande och det känns skönt att veta vad det är 

man äter. 

Hur går förberedelserna till? 

Sådd i växthuset under mars månad. En del frön behöver köldstratifieras vilket innebär att man 

lurar fröet att det har varit vinter. Vissa frön planteras en och en, medan andra planteras i grupp. 

Runt första veckan i juni kan man börja plantera ut växterna. Men man måste vara försiktig och 

vänja växterna för utelivet. Allt måste ske i små steg för att plantan ska kunna anpassa sig för ett 

liv utomhus. 
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Text och foto av Rikard Pettersson 





 

 

 

 

 

 

         

Börje Persson driver tillsammans med sin bror Gert en  

kolonialvarubutik i Tranås. Deras butik inriktar sig för-

hoppningsvis till alla målgrupper, säger Börje Persson. 

 

Namn: Börje Persson 

Yrke: Delägare Hemköp 

Bor: Tranås 

Familj: Sambo, två barn och naturligtvis min bror Gert 

 

Vilka målgrupper inriktar sig Hemköp till? 

Förhoppningsvis alla. 

Vilken omsättning har ni? 

50 miljoner 

Erfarenheter av praktikanter negativa/positiva? 

Både och. Allt ifrån oerhört duktiga till mindre bra som ej har fungerat i butiksmiljön.  

Mest såld vara? 

Kött och chark. 

Vem har jobbat längst? 

Kerstin har jobbat i Hemköpskoncernen i 43 år. 

Var handlar du? 

På Hemköp. 
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Vad gör du ifall du blir arg på en kund? 

Förklarar sakligt. 

Stämmer det att kunden alltid har rätt? 

I stort sätt. 

Är det trevligt att samarbeta med din bror Gert? 

Ja, för det mesta. 

 

Fakta om Hemköp: 

 

# 1958: ”Spik-Olle” öppnar första butiken med Hemköpsnamn i en källarlokal i Borlänge. 

 

# Antal artiklar i butik är cirka 10 000-12 000 / butik. 

 

# 180 butiker runt om i landet varav 60 är helägda av Hemköpskedjan AB. 

 

Text/Foto: Joakim Becker/Elin Carlsson 
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Fyra snabba: 

Var är du född? 

I ett litet samhälle som heter Södra Vi i Vimmerby kommun. 

Senast lästa bok? 

Jan Guillous senaste bok Dandy. 

Vad gör dig glad/ledsen? 

Vara med barnen i min stuga ute i skärgården i Västervik gör mig glad.  

Allt elände i världen gör mig sorgsen. 

Hur ser en bra dag i ditt liv ut för dig? 

Ta det lugnt. Och vara ute med båten en solig dag. 
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1980 bildades detta brittiska synthband i Basildon, fem mil öster om London. Detta vara samma år som 

 jag själv föddes. Genom deras karriär har de lyckats att ge ut 13 studioalbum, 44 singlar, 2 live cd och  

11 vhs / dvd konserter / dokumentärer om bandet. 

 

De som är medlemmar i bandet är  David Gahan, Martin L. Gore, Andrew Fletcher, tidigare var även  

Vince Clark medlem under åren 1980-81 och Alan Wilder 1982-1985.  

David är sångare och numera även låtskrivare, Martin skriver låtar, spelar gitarr och synth, Andrew  

spelar synth och sköter kontakten med pressen.  

Namnet Depeche Mode har dom tagit från den franska modemagasinet med samma namn och  

betyder: Modenyheter.  

Jag fastnade för gruppen när jag såg deras skiva Exciter som kom 2001 för det hade ett vackert  

omslag; en stor grön blomma. Sen dess är jag fast och det är ett av mina tre största band,  

de andra två är Kraftwerk och Jean Michael Jarre som också är synth åt det mer elektroniska  

hållet. Depeche mode har nu mera blivit ett synt / Arenarockband. 

 

Dessa skivor har kommit ut; 

 

Speak and Spell (81) 

A Broken Frame (82) 

Construction Time Again (83) 

Some Great Reward (84) 

Black Celebration (86) 

Music For The Masses (87) 

Violator (90) 

Songs of Faith and Devotion (93) 

Ultra (97) 

Exciter (01) 

Playing the Angel (05) 

Sounds of the Universe (09) 

Delta Machine (13) 

Live CD/DVD; 

 101 · Songs of Faith and Devotion Live · 

Recording the Angel ·  

Recording the Universe 

 

Källa: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Depeche_Mode / 5 April 2013  Text: Joakim Ståhl 



 

Man kan göra kladdkaka på olika sätt och en av mina favoriter är kladdkaka med cappucino smak! 

Jag rekommenderar att du använder cappucino med choklad smak. 

 

2 ägg 

2 ½ dl socker 

4 msk cappucino pulver 

3 tsk vaniljsocker 

1 dl vetemjöl 

ca 100 g smör 

 

Värm upp ugnen på 175 grader. Smält smöret i en kastrull eller använd flytande smör. Margarin 

går att använda men jag rekommenderar smör för det smakar bättre.  

Blanda de torra ingredienserna i en bunke tills du tycker att det har blandats tillräckligt. Tillsätt 

ägg och smöret och blanda ordentligt. Glöm inte att smörja en ugnssäker form. Grädda i mitten av 

ugnen i 30 minuter eller mer, beroende på hur din ugn är eller hur du vill ha den. 

Den är godast nygräddad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Recept skrivet av Malin Haglund 

Cappucino kladdkaka 
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Solen 

Avstånd från Jorden 149,6 miljoner km 

Temperatur på ytan 5500˚C 

Temperatur i kärnan 15 miljoner ˚C 

Diameter vid ekvatorn 1,4 miljoner km 

Massa (Jorden=1) 333 000 

Jorden gör ett varv kring solen på 365,26 jorddygn 

Jordens medelhastighet runt solen är 108 000 km/h 

Solsystemet antas ha börjat bildas för ca 4,6 miljarder år sedan 
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Källa : 

Welin, G. (2006). Universum: illustrerat uppslagsverk. Globe förlaget, Stockholm. 

Foto/Text Thomas Magnusson 



Moln 

Moln består av små vattendroppar och/ eller iskristaller. 

Kan också innehålla flytande eller fasta gas-, rök-eller stoftpartiklar,  

som kommer från vulkanutbrott eller sandstormar 

Moln bildas oftast från små partiklar, kondensationskärnor, på vilka vattenånga antingen kondenserar 

och bildar små droppar eller deponerar och bildar små iskristaller. 

Det som skiljer dimman från moln är att dimman når ända ner till marken 

Molnbildning är en följd av att atmosfären är en blandning av ämnen med olika  

aggregationstillstånd. 
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Källa: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Moln  2013-03-22 

                                                                           Foto:/Text Thomas Magnusson 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Moln


 

Du vet den där känslan som man får när man 

ser något som man såg när man var liten. Det är 

vad den här handlar om!  

 

Jag har tänkt ta upp gamla 80 och 90 tals cartoons 

som jag såg på när jag var liten. Kanske kommer 

du som är omkring 20 års ålder ihåg det när du lä-

ser det här! Eller så är det dina föräldrar som kom-

mer ihåg vad du brukade titta på när du var liten. 

 

Jag har valt att börja med en cartoon som är 20 år 

gammal i år.  

 

Serien heter Swat Kats och handlar om humanoida 

katter som kallade sig själva för kats och bodde i 

en stad som heter Megakats city. Den här staden 

blir alltid i alla avsnitten hotade av något, allt ifrån 

monster till ondskefulla kats eller mindre brotts-

lingar som vill ta över världen. Många av de krimi-

nella vill också hämnas på Swat Kats för att de all-

tid lyckas stoppa dem. 

 

Serien producerades av Hanna-Barbera och Turner 

Program Services och regisserades av Robert Alva-

rez.  

 

Showen gick på kanalerna TBS och Funtastic 

World of Hanna-Barbera från 1993 till 1995.  

Serien återvände då och då på Cartoon Network 

classic channel och på Boomerang.  

 

Andledningen till att showen lades ner fick inte 

fansen något svar på men misstankarna var att den 

ansågs vara för våldsam för barn vilket Ted Turner 

själv påpekade i en intervju. En ytterligare orsak 

var att produktionen av leksakerna som hörde till 

serien blev försenade. 

 

Nostalgi rundan!  
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Den 15 Augusti 2009 skrev Tremblay bröderna ett 

meddelande på en fansida (SWAT Kats.us) att de 

planerar att göra en 3D-animerad film!  

 

Enligt rykten på Internet (reddit.com) planerar 

de som äger serien, Christian Tremblay och Yvon 

Tremblay, att göra en nyversion av serien omkring 

2014. 

 

Detta gjorde fansen glada men ingen vet hur det går 

med det projektet. 

 

Om man vill uppleva serien så kan man importera 

den från amazon.co.uk. 

 

 

 

 

 
Text: Malin Haglund 

Bild ritad av Malin Haglund 



Upp och ner i TV-spelvärlden! 
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Malin Haglunds 5 favoritspel eller spelserie!  

Ingen speciell ordning! 

1. Tales of serien Är en av mina favoriter och är Japanskt rollspel från Namco Baindai! 

2. Sonic the Hedgehog serie Som handlar om en blå igelkott och är SEGAS maskot! 

3. The Legend of Zelda serien Av Nintendo! 

4. Skies of Arcadia Legends Var originalet till Dreamcast men jag har Game Cube versionen 

 som är från SEGA. 

5. Super smas bros brawl Ett sällskapsfighting spel från Nintendo! 

                                  Text: Malin Haglund 

Sony Microsoft Nintendo 

Nya Playstation 4 släpps un-

der 2013. Konsolen ska lans-

eras med en kamera, Plays-

tation 4 Eye. Sonys idé är att 

den kommer att bli mer lik 

en dator än någon annan 

konsol har varit, de ser strea-

ming som framtiden. 

Ny konsol släpps troligen julen 

2013 och heter Xbox One. 

Den kommer inte att vara bakåt-

kompatibel dvs. man kan inte 

köra spel från deras förra konsol. 

Wii U = Nintendos senaste kon-

sol och betyder vi och du. Grafi-

ken är mer utarbetad och har en 

specialutvecklad kontroll som 

heter Wii U GamePad (6,2 tums 

skärm). Tillbehören till gamla 

Wii kan användas till den nya 

konsolen Wii U. Den har ett be-

gränsat antal spel. 

Inom TV-spelsvärlden pratas det mycket om den nya generationens  spelkonsoler. Nintendos Wii U släpp-

tes 30/11 2012 och Sonys nya Playstation 4 är på ingående liksom Microsofts Xbox One.  

Försäljningen av Wii U och Xbox 360 har minskat. Marknaden för Microsofts operativsystem har minskat i 

försäljning från 95% för sju år sedan, till 20% idag. 

 Allt fler spelkonsoler är gjorda för rörelsekänsliga spel 

 Bärbara spelmaskiner såsom 3DS och PS vita förlorar på marknaden, till förmån för mobiler, Ipads 

och surfplattor vilka har över den bärbara spelmaskinens marknad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Källa: Tv-spelstidningen Level nr 82 och 83 



 

♪♪♪♪♪♪ 

 

 ♫♫♫♫♫ 

 

 

Diktrutan; poesi av joakim becker 
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En sen kväll i tågkupén 

Jag försöker titta 

ut, men det går 

inte. 

Det verkar mest 

som att jag kikar 

in   

1+1 

Hon sade: 

”Är det nåt jag är bra 

på så är det 

matte!” 

– Och så tog hon 

fram miniräknaren … 

 

 

I en stad nära dig 

 

Folk de gnäller 

ideligen – hatar  

hålan de bor i. 

De måste ha grävt jäkligt 

fort, för det var ingen 

håla sist jag var där. 

Jag blundar för allt 

 

Jag blundar för allt 

jag ser. 

Och för att vara 

riktigt säker, 

så blundar jag även 

för det jag inte 

ser. 

Om jag är 

 

Jag ser att  

jag är 

och vad jag 

var 

 

Jag är glad 

att jag 

inte längre 

var  

utan att jag 

nu är 

Jag är 

bättre än du tror 

 

Jag är ledsen 

syster – jag var 

ett svin. 

Jag är det inte 

längre, kanske en 

gris, men inget 

svin. 

Om jag kunde 

Döden lever. 

Om jag kunde 

skulle jag döda 

fanskapet. 

Väder leken 

 

Vädret håller 

i sig, 

så det inte 

blåser bort. 



Diktrutan; poesi av joakim becker 
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En del av dessa dikter har 

jag hämtat ur min diktbok 

som utkom våren 2013.  

Om ni vill  läsa mer så finns 

den att köpa på Tranås 

stadsbibliotek för 60 :- 

♣♣♣♣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  joakim becker  2013 

 

 

 

 

 

 

 

Spriten  

i min kropp 

 
Spriten, den jäkeln 

i min kropp, 

lever på min 

lever. 

Sorgespel 
 

En sorgsen pojke 

som alltid gråter 

fuktas inte längre 

utav tårar. 

Rullar ned för egen 

kind, 

faller över räcket. 

Sprängs mot 

marken. 

Ändens tid 

 

Himmelen spricker 

upp och faller 

ner …  

 

Ett fyllo på väg hem 

linkar fram på 

vintergatan som om 

ingenting har hänt 

Spring min 

   vän, spring! 

 

Om man lägger 

benen på ryggen, 

hur ska man då 

kunna springa 

Ilsken almanacka 

 

Om jag skall förhålla 

mig enligt 

almanackan, 

så blir livet bittert, 

alltigenom svart, 

med undantag för speciellt 

utvalda dagar – då ser jag 

rött! 

Orkar knappt välja 

 

Man tar sitt liv genom 

att jobba ihjäl sig, 

äta ihjäl sig, 

eller slå ihjäl sig. 

Men jag är så fruktansvärt  

lat – tror 

faktiskt jag väljer 

att sova ihjäl mig. 



 

 

Vilka är medlemmarna i bandet? 

Ett glatt gäng med människor som gillar att hålla på med musik. 

 

När startades bandet? 

Det bildades för 12 år sen.  

 

Vem skriver text/musik? 

Peter och Malinda. Det är oftast Malinda som skriver texterna och de tonsätter musiken ihop. 

Texterna är oftast melankoliska.  

 

Spelar ni bara egna låtar? 

Vi spelar mest egna låtar men även Covers förekommer beroende på vad för spelning det är. 

 

Mest lyckad spelning? 

Den på kraftverket, att spela på hemmaplan är alltid en speciell känsla. 

 

Den bästa resan? 

Finlandskryssningen, vi har spelat där två gånger. Det bästa med den resan var att man spelade med andra 

artister.  

 

. 

Mossebo Rockers Succén fortsätter! Bandet har många spelningar på gång.  

Den senaste spelningen var i staden Wexford som ligger i Irland. 

Johan Martinsson  35 år och  

Malinda Pärsdotter/Andersson 34 år. 

Mossebo Rockers finns på Spotify och I-tunes. 

 

Finns även på My Space, Facebook och även på    

Twitter 
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Vad har ni för scenkläder? 

Vi har oftast vanliga privata kläder. Men det händer även att vi bär t-shirts med Mossebo Rockers loggan 

beroende på var det är för spelning 

 

Har ni någon Fanclub? 

Ja, det har vi. Vi hade 4200 personer som följde vår resa till Irland via facebook.  

 

Var repar ni? 

På Kraftverket en gång i veckan. Vi skulle vilja hinna med flera. Men det är svårt att få våra veckoscheman 

att sammanstämma  

 

Vad har ni för framtidsplaner? 

Vi ska spela på Motala bygga bro, Hamnfestivalen, Tranås musikfestival och  Musikschlaget som är en del-

tävling i Jönköping och final i Sundsvall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre  snabba med Johan 

Var är du född? 

I Tranås. 

 

Vad gör dig glad/ledsen? 

Mio min Mio gör mig både glad och ledsen .  

 

Hur ser en bra dag ut för dig? 

När jag får umgås med likasinnade och spela rock, pop, reggae och ballader. 

 

. 

        Text/foto: Joakim Becker/Elin Carlsson 

Tre snabba med Malinda 

Var är du född? 

Jönköping 

 

Vilken är din senast lästa bok/film? 

Narnia. Det är en av mina favoritfilmer som jag har ser om många 

gånger. 

 

Vad gör dig glad/ Hur ser en bra dag ut i ditt liv? 

När man slipper passa tider. Och får ta dagen som den kommer. 

Malinda 

Johan 

 Sida  17 



 

Joakim Becker 
” Har skrivit i perioder sedan 17-års ålder” 

Namn: Joakim Becker 

Ålder: 39 år 

Född: Ängelholm 

Familj: Sambo samt en vuxen dotter som bor i Halmstad. 

Sysselsättning: Jobbar på Hemköp måndag-torsdag tre timmar per dag.  

Är med i Mediagruppen på fredagar både för och eftermiddag. 

Hur många diktsamlingar har du gett ut? 

 

Jag har gett ut en diktsamling. 

 

Hur kom du i kontakt med förlaget? 

 

Skickade ut hundra dikter till förläggaren Magnus Grehns förlag. Och han valde att ge ut dem som han 

tyckte mest om. 

 

Hur länge har du skrivit dikter? 

 

Har skrivit dikter sedan 17-års ålder med uppehåll under några perioder i livet. 
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Du har även haft en utställning på biblioteket i år. Kan du berätta mer om den? 

 

Jag sammanstrålade med Karin Sissek som är akvarellist och lärare på Sommenbygdens folkhögskola. 

Det föddes en idé i samband med studierna. Vi beslutade att jag skulle skriva dikter till hennes akvarellmål-

ningar och att Karin skulle tolka mina dikter i bildform. 

Vi har haft två utställningar. Den första var 2011 och heter ( Tête – à - Tête) Och den andra utställningen 

var i år och heter (Någon har stuckit hål på himlen). 

 

 

 

Favoritpoet? 

 

Stephan Crane(1871-1900) han blev endast 29-år. 

Men är ändå ihågkommen för sina dikter. Vi har liknande skrivstil med dramatiska slut. 

 

Tre snabba 

 

Vad gör dig glad/ledsen? 

Det som gör mig glad är när jag inte har otur i livet. 

Och det som gör mig ledsen är när jag besöker min systers begravningsplats. 

 

Brukar plantera blommor och prata med henne. Och säga ” Älskar dig”. 

Om jag inte tog mig dit hade aldrig en del av mina dikter blivit skrivna. 

 

Favoritfilm/Bok? 

Min favoritbok är (DET) av Stephan King. Och min favoritfilm är (Pestens tid) av Stephan King. 

 

Hur ser en bra dag i ditt liv ut för dig? 

Börja dagen med en mjukstart. Och att språka med pensionärerna på Hemköp där jag jobbar. Det sociala 

samspelet mellan människor berikar och fascinerar mig. 

Idén var god. Vi har fått mycket positiv respons på utställningen. 

I samband med utställningen (Någon har stuckit hål på himlen) debuterade jag 

med min diktsamling: 
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Rås gård 

 Kom och besök Rås gård, något du inte får missa,  

 upplev landet som det borde vara med frisk luft,  

  natursköna vyer och närhet till en liten sjö som  

  inbjuder till bad, glöm inte fikakorg. Det finns tillgång  

   till två grillplatser om du vill grilla något.  

    På sommaren kan vi erbjuda något som barnen älskar,  

nämligen närkontakt med får, grisar och höns, ett oförglömligt minne som du inte kan hitta i staden. 

Vi har även möjlighet att hyra ut till konferenser,  

upp till 50 personer kan samtidigt tas emot.  

Vi tillhandahåller fika och lunch med så mycket som  

möjligt från vår egen ekologiska trädgård, miljötänk är  

nummer ett här. 

Går du i giftastankar? Varför inte fira festen på Rås gård, 

 vår loge tar upp till 100 personer, något av det viktigaste som  

händer i ditt liv vill vi hjälpa dig minnas med glädje. 

Är ni en grupp som är sugna på att koppla av i en eller två 

 badtunnor, hör av er, ni kan elda själva eller låta oss göra det. 

 

Det finns även möjlighet för övernattning för ett mindre antal  

personer, två mindre timmer stugor och ett torp står till förfogande,  

vedkaminer finns om man vill mysa vid en sprakande eld, inte minst för värmens skull. 

 

 

 

 

 

 

 

För bokning kontakta Hanna Welin 076-8055771 

Annonssidan 
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Annonssidan 

Vår butik på Storgatan 59 

Vi är ett gäng glada människor som arbetar för en bättre framtid. Vi vill använda vår tid för att 

göra något bra, livet har inte alltid varit så enkelt men vi strävar framåt, ser inte så gärna bakåt 

utan lägger vår positiva energi på något vi tror på. Därför vill vi med vår butik kunna erbjuda 

dig bra produkter som vi har till-

verkat eller renoverat. Du kanske 

har någon möbel hemma du inte 

behöver, vi tar tacksamt emot, 

självklart hämtar vi den. Verksam-

heten drivs som ett samarbete mel-

lan Arbetscentrum, socialpsykia-

trin och LSS. 

Tele: 0140 - 68850 

 

 

 

Socialt företag – pärlan 

Det huvudsakliga ändamålet att genom företagande integrera personer som står långt ifrån ar-

betsmarknaden och att skapa delaktighet för människor som tillsammans genererar nya chanser, 

nya företag, nya liv och ny identitet. 

 

Detta företag finns på Kraftverket i Tranås där det  

erbjuds dagens lunch – onsdag och torsdag. 

Det går även att beställa frallor, kakor och sallader  

till olika evenemang. 

Besök gärna secondhandbutiken på Ågatan 19. 

 

Telenummer till Sociala företaget pärlan:  

072-5893402 

För mer info gå in på facebooksidan: facebook.com/cafe.parlan 

                                                                 facebook.com/secondhand.parlan 
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I flera av dina målningar finns hästar. Varför har du valt att måla just hästar? 

 Tycker väldigt mycket om hästar. Har två stycken egna hästar som jag tar hand om. 

 

Vad är det bästa med att måla? 

Jag tycker att handen är ett konstverk i sig. Finner ro i att måla. 

 

Vilken typ av färg använder du dig helst ut av? 

Akrylfärg. 

 

Vilken tavla tog längst tid att måla? 

Målningen med” Trädet” tog två dagar att göra. 

 

Favoritfärg? 

Grönt är den färg som jag tycker mest om och använder mig mest 

utav. 

 

Skulle du kunna tänka dig att jobba som konstnär i framtiden? 

Ja, det kan jag kanske tänka mig. Det beror på hur min framtid ser ut. 

Namn: Lisa Blomqvist 

Född : I Linköping 

Ålder: 24-år 

Dagverksamheten Piraten 

Intervju med Lisa Blomqvist 
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Vernissage 

Två snabba med Lisa 

 

Vad gör dig glad/ledsen? 

Jobba med mina hästar gör mig 

glad och ingenting gör mig led-

sen. 

Favoritfilm? 

Titanic 
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     Text/foto: Elin Carlsson, Malin Haglund och Rikard Pettersson 

Vernissage 

Konstnär: Malinda Andersson/Pärsdotter 

Malinda Andersson/Pärsdotter är inte bara sing/songwriter utan även konstnär. Under spel-

ningen i staden Wexford som ligger i Irland fick hon även möjlighet att visa upp sina konstnär-

liga talanger.  

 

Malinda  



       Invigning 
 

 

 

 

 

 

 

Den 31/5 var det invigning av det nya serviceboendet på Västra bergsgatan 13c. Mats Antonsson var där 

och klippte bandet för invigningen.  

Det var även invigning på Storgatan 25 av boende-

stödjarnas nya lokaler.  

                                Bildtävling 

                 

 

 

 

      Var är dessa två foton tagna? 

 

_________________________________________________________________________ 

Svarstalong   

(Skickas till Västra järnvägsgatan 3 A , Dagverksamheteten. Märk kuvertet med Bildtäv-

ling) 

Bild 1________________________________   Bild 2_______________________________ 

Namn: 

Adress: 

Telefonnummer: 

_____________________________________________________________________________________ 

Tipsa gärna redaktionen  om  vad vi ska skriva i nästa nummer. Maila oss på vår mailadress:  

mediagruppen@tranas.se 

Vi vill ge ett stort tack till alla som har hjälpt oss med vår första tidning. Ett särskilt stort tack för inspire-

rande studiebesök på Tranås tidningen och Tranås posten.  Samt ett stort tack till dataavdelningen. 


