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Tranemo då och nu 
________________________________________________
1413 kallades platsen Tranumoo och var då namnet på 
prästgården. Namnet är bildat av orden trana och mo, 
som betyder 'sandig mark’. Tranan är också symbolen 
för orten Tranemo, och ingår i kommunvapnet.

Tätorten Tranemo är tämligen ung. I början av 1900-
talet bestod det som sedan kom att bli tätorten 
Tranemo endast av kyrkan, dåvarande skolan, ett par 
gårdar med tillhörande torp, en gästgivaregård och ett 
fåtal boningshus.  
I början av seklet tillkom dock såväl Falkenbergs 
Järnväg som Västra Centralbanan, samtidigt som 
industrin expanderade, och ett samhälle började växa 
fram. 
Grannsocknen Limmared var dock länge den 
tongivande, då den hade fler och större industrier 
samt ännu en järnvägsförbindelse i Kust till kust-
banan.  
Men eftersom det var dyrt att bygga i Limmared valde 
många att istället bygga på billig mark som 
kyrkoherden tillhandahöll i Tranemo, som med tiden 
därmed tog över Limmareds tongivande roll.  
Efter andra världskriget kom Tranemo att expandera 
kraftigt. 

Idag är Tranemo en tongivande centralort med det 
mesta av livets nödvändigheter på promenadavstånd. 
Tranemosjön, mitt i centrum, ger orten en speciell 
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karaktär och runt sjön går ett populärt vandringsspår, 
precis intill vattnet ligger också Parkudden som är en 
uppskattad mötesplats med en hel del evenemang. 
Den sexkantiga kyrkan är ett annat känt landmärke. 
På Storgatan finns ett brett utbud för såväl besökare 
som invånare. En kort avstickare ifrån hittar du 
hembygdsparken med evenemang och utställningar. 
 
Hagatorpet är en friluftsgård och idrottsanläggning 
som lockar långväga besökare. I området kan du gå, 
jogga, springa, åka skidor, rullskidor och inlines, 
orientera, spela fotboll, övernatta i vindskydd, grilla 
och åka pulka.  
Här finns en elljusbana som är 5 km varav 1,5 km är 
belagd med asfalt. Vintertid garanteras snötillgången 
med hjälp av snökanoner och många ideella krafter 
som ser till att detta är en av södra Sveriges finaste 
skidanläggningar.  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