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Information om nya 
annonspriser.
Brasan kommer i fortsättningen att ges ut i färg ,vilket 
gör att vår tryckkostnad ökar ganska kraftigt. Vi tvingas 
därför att höja våra mycket låga annonspriser med ca 
25%.
Vi hoppas att ni uppskattar möjligheten att annonsera i 
färg som skapar en större uppmärksamhet. 

Nationaldagsfirande
 i Braås

ÅNGBÅTSBRYGGAN
 6 Juni start kl 10.00

Grillunch till självkostnadspris 
kl. 11.00  14.00
Mopedrally 

Tipsfrågor, fika och aktiviteter 
utmed banan Avgift 100: inkl. 

grilllunch ( korv och 
potatisallad)

Eftermiddagen i 

Hembygdsparken 
Serving och Nationaldagstal

Scensommar i Braås Hembygdspark
Inleds lördagen den 
1 juli kl.19.00 med Musik av Jojje Wadenius.
Sedan följer ett antal evenemang under resten av sommaren. 
Allt finns infört i Brasans kalender. 
Detaljerad information annonseras senare med affischering
och i nästa Brasan samt webbsidor



KALENDER
►Tisdag 6 juni kl 14.00.

 Nationaldagsfirande i Hembygds
parken.

►Torsdag 22 juni kl 18.00.
 Kläs midsommarstången i 
Hembygdsparken.

►Fredag 23 juni kl 14.30. 
Reses midsommarstången i 
Hembygdsparken.

►Fredag 23 juni kl 14.00 
Midsommarfirande i 
Grännastämma.

►Lördag 1 juli kl.19.00
Musik med Jojje Wadenius i 
Braås Hembygdspark

►Måndag 17 juli kl. 10.00
Barnteater med Badorkestern i 
Braås Hembygdspark

►Fredag 28 juli kl. 19.00
Amadeakvartetten med Mary 
Lou Ward  i Hembygdsparken

►Tisdag 1 augusti kl. 10.00
Barnteater – Gaston och Caligari 
 i Braås Hembygdspark

►Söndag 6 augusti kl. 19.00
Pilgrim, countryband från 
Göteborg  i Braås Hembygdspark

Svenska Kyrkan
►Torsdag 25 maj kl. 11.00

Kristi himmelfärdsdag i Sjösås 
nya kyrka i Viås. Kyrkkaffe.

►Söndag 4 juni kl.16.00
Pingsdagen i DrevHornaryds 
kyrka med kyrkokören. 
Kyrkkaffe.

►Lördag 17 juni kl. 18.00 
Helgsmål i Sjösås gamla kyrka 
med Thea Fritsche och Lothar 
Friedrich som spelar violin.

►Lördag 24 juni kl. 11.00
Midsommardagen i Drevs gamla 
kyrka.

►Söndag 25 juni kl. 16.00
Friluftsgudstjänst vid 
församlingshemmet i Viås.

►Onsdag 5 Juli kl. 18.00
Friluftsgudstjänst i 
Hembygdsparken.
(Övriga gudstjänster annonseras 
i församlingsbladet På Gång)

Hembygdsaktuellt
Syrenen utanför mitt fönster har nästan 
slagit ut; björkarna som varit med 
längre avvaktar. Ena veckan snöstorm, 
nästa 17 grader varmt. Vågar inte sia 
om nästa vecka. Ett vet jag dock, 
nämligen att VÅFFELKAFÉET i 
Hembygdsparken öppnar den 6 juni och 
håller öppet till den 27 augusti. Våfflor 
serveras mellan 14.00 – 17. 00 
lördag/söndag. Vill du hjälpa till att 
baka kan du anmäla dig till Nisse: 0706 
689862.

Ordföranden har ordet
I skrivande stund blåser det kall nordlig 
vind och vårblommorna tvekar, men 
värmen och solen är på väg och snart har 
vi en färgsprakande natur. I väntan på 
det för vi glädjas åt en färgsprakande 
Brasan, för första gången. Detta är 
möjligt då Stiftelsen Braåsgården har 
gått in med ekonomiskt stöd, ett varmt 
tack. En ny redaktör är också snart på 
plats. Han heter Alexander Karlssson, 
och är tämligen nyinflyttad till Braås, 
och kommer att ta över efter Ulf 
Arfvidsson, som valt att sluta.

De nya loggan
Samhällsföreningen har i några år 
funderat på att ta fram en ny logga, som 
speglar Braås av idag. Den vi valde har 
tagits fram av Ulf Johansson och Anne 
Lindström, som är styrelseledamöter i 
Samhällsföreningen. Vi tycker att den 
speglar vårt vackra läge vid Örken och 
hus i olika färger, som representerar den 
mångfald som finns i vårt Samhälle. 
Samhällsföreningen äger loggan och 

Strandnära tomter
I förra Brasan informerade vi om 
tomtprojektet ”Västra Stranden”som vi 
arbetar på gentemot Kommunen.
Ett antal intressenter har hört av sig till 
undertecknad och flera är mycket 
intresserade. Vi kommer under maj ha 
ett möte med kommunalråden och visa 
att det finns ett intresse och försöka få 
kommenen att satsa på projektet.
Ni som går i byggtankar och inte såg 
informationen hör av er så skickar jag 
material.
Tommy Ingelskog
tommy.ingelskog@telia.com
070/6990662

Styrelsen är också i full gång med att ta 
fram en ny hemsida för Samhällsföre
ningen, som inom kort kommer att 
läggas ut på nätet.
Vi presenterar även en ny logga i detta 
nummer. Den har också använts till att 
ta fram flaggor som skall vaja välkom
nande i bl a rondellen, ett sätt att fira att 
Braås Samhällsförening har 25 års 
jubileum i år. Den 13 april 1992 
bildades föreningen.
Den nya styrelsen är i full gång med 
årets olika arrangemang och arbets
uppgifter. Vi är ett engagerat och 
kompetent gäng i olika åldrar, vilket är 
en stor tillgång.
Den 18 maj skall vi ha möte med Per 
Schöldberg angående hur vi kan gå 
vidare med byggnationen på Västra 
Stranden, det finns ett antal intressenter 
redan idag.
Ang frågan om belysning på Strand
promenaden mellan Braås och Kvarna
gården, kommer den antagligen inte att 
tas upp i årets budget på Tekniska 
Nämnden, men vi anar i dagsläget att 
kan det kan finnas en chans 2018. 
Frågan drivs av Företagsklubben och 
Samhällsföreningen.
Årets första evenemang genomfördes 29 
maj med Marknad, Konstutställning och 
Konsert. Trots kall vind och lite regn 
kom många för att handla och ta del av 
kulturutbudet, en lyckad kombination.
Nästa evenemang som står på tur är 
Mopedrally och Nationaldagsfirande 
tillsammans med Hembygdsföreningen, 
se annons. Sprid gärna info så vi slår 
förra årets rekord med 60 mopedister.
Braåsfestivalens arbetsgrupp är redan i 
full fart med att planerna årets upplaga 
och det verkar mycket lovande.
Innan dess erbjuder vi tillsammans med 
kommunen ett fullspäckat kulturpro
gram, Scensommar, i Hembygdsparken.
Campingen sköts i år av Bo Johansson, 
som sköter incheckning och städning m 
m. Vi önskar honom lycka till och 
hoppas att beläggningen blir god även 
denna säsong. Vi väntar fortfarande, 
sedan i höstas,  på bygglov för 
ytterligare en stuga, det kan ta tid 
ibland.....
Slutligen vill jag påminna om att ni 
fortfarande har  möjlighet att nominera 
till Årets Braåsbo, Årets Entreprenör 
och Årets Ungdom, se annons.

Ingela Blad, ordf.

Nationaldagen serveras inga våfflor utan 
dagen till ära en liten bakelse. Dessutom 
bjuds det på sedvanlig underhållning 
med tal och musik. Kvällen före 
midsommarafton samlas vi i parken och 
klär stången tillsammans innan firandet 
drar igång 14.30 med dans och annat på 
själva midsommarafton. Kolla 
kalendariet för tider!
På nationaldagen öppnar 
sommarutställningarna i parken. 
Länsjaktvårdföreningen visar upp sig i 
Loftboden och avslutar den 6 augusti 
med en heldag i parken fylld av 
aktiviteter. I Loftboden finns även vår 
skolutställning och gamla textilier. I 
Skattagården har vi förutom 
kaffeservering även ett miniloppis på 
övervåningen där också gamla 
planeringskartor över samhället kan 
beskådas.
Scensommaraktiviteterna i parken blir 
många och av olika slag. Kolla 
kalendariet! Mycket musik vilket passar 
fint i grönskan och, naturligtvis, 
sommarsolen! Nisse har lovat att 
erbjuda något gott från gillen. Känner 
du för att röra lite extra på dig kan du 
redan måndagen 8 maj kockan 09.30 
komma på gympa i det fria med Anna 
Widén. Alla är välkomna! För tider och 
andra aktiviteter håll koll på kalendariet 
här i Brasan och på affischer i och kring 
samhället! Välkomna!
Gunvor Nilsson som på många sätt 
personifierade Hembygdsparken är 
borta. Hon dog tidigare i våras. Med 
henne försvann en eldsjäl och en 
kunskapskälla vad gäller bygden som 
knappast kan ersättas. Vi kommer att 
sakna henne.

Ullabell Johannisson
Hembygdsföreningen



Stipendier 2017
Nu är det dags att nominera personer till 
årets stipendier. Rösta fram era 
kandidater genom att skicka namnet på 
den ni vill nominera samt en kort notis 
om varför just den här personen ska få 
stipendiet.
Skicka ditt bidrag till braas@live.se, 
senast 1 augusti. Vinnarna presenteras 
på Braåsfestivalen.
De olika kategorierna är:
 Årets Braåsbo
 Årets Ungdom
 Årets Entreprenör
Braåsbygdens Företagsklubb och Braås 
Samhällsförening

Ny redaktör för Brasan
Efter 16 år som redaktör är det nu dags 
att lämna över ansvaret till en ny och 
yngre redaktör. Alexander Karlsson har 
lovat att försöka ta över detta arbete och 
hjälper till med detta nummer.  
Alexander behöver ett fortsatt stöd för 
att fylla ut fyra sidor i varje utgåva med 
sju nummer per år. Jag önskar honom 
lycka till. Mitt sista nummer trycks i 
färg om med ny logga. Det kan nog 
utgöra grunden för en förnyad layout.
Det har varit en stimulerande uppgift 
och jag har fått höra många vänliga ord 
och uppskattning över att Brasan 
förmedlar intressant information om 
vad som händer i Braås. Ett hjärtligt 
tack till alla som på 
olika sätt hjälpt till 
med underlag till 
Brasan.

Ulf Arfvidsson

Medlemsmöte i

Braåsbygdens Företagsklubb
Onsdagen den 17 maj 2017, 18.00 – ca 20.30

EXPANSIVA KVARNAGÅRDEN
Ta chansen att träffa nya och gamla företag som 

på plats berättar om sin verksamhet!

Vi samlas kl.18 på Braås Järnhandel/BOLIST i 
deras nya lokaler i Gamla Krutbruket på vägen 
mellan Braås centrum och Kvarnagården. Där 

berättar företagsledarna och 2016 års 
entreprenörer i Braås Joakim Nilsson och Stefan 
Sjö om företagsflytten och vad den innebär för den 

framtida verksamheten.

Sedan vandrar vi vidare österut till 
sågverksområdet där Anton och LarsGöran Böhn 

informerar om sina båda verksamheter 
Braåsstugan och Kajutan.

Därifrån är det inte långt till nya och spännande 
Kvarnagårdens Bryggeri där Stefan Varde och 
Urban Bergquist berättar om det unga företaget 
och dess framgångsrika marknadsföring via 

Systembolaget.

Rundvandringen avslutas på det (minst) 
hundraåriga Braås Industriservice där vi i smedjan 
tillsammans med en landgång och dryck får lyssna 
till John Sjögrens berättelse om företagets historia 

och framtida planer.

Ta gärna med medarbetare.

Självkostnadspriset för landgången och 
Kvarnagårdens fantastiskt goda öl är 100 kr. 
Betala kontant på plats eller vid anmälan på 

klubbens bankgiro 56437916 (ange 
avsändare!). 

Mycket välkomna till en spännande kväll

Styrelsen 

Konfirmander till Berlin
I slutet på mars åkte våra konfirmander 
från Sjösås och Dädesjö till Berlin på 
läger tillsammmans med konfirmander 
från Sandsbro!
Vi besökte bland annat 
koncentrationslägret Sachsenhausen för 
att se vad som hänt historiskt och vi 
samtalade om att vi aldrig vill att det 
ska ske igen. 
Vi besökte även Svenska kyrkan i 
Berlin där kaffet och kanelbulle 
smakade extra gott. Vi fick se deras 
viktiga roll som kyrka i utlandet.

den finns i två olika utföranden, en med 
text Samhällsförening och en utan.
Om någon är intresserad av att använda 
den neutrala loggan i sin reklam kan 
man kontakta Samhällsföreningen och 
få ett godkännande. 

Braås GoIF
Visste du att föreningen bildades 1925 och att det har varit så 
väl bandy som fältsport på agendan. Under åren har många 
storspelare och för den del domare fostrats i Braås GoIF för 
att sedan ge sig ut för spel/uppdrag såväl nationellt som 
internationellt samt i landslag. 
De senaste åren har vi upplevt ett ökande medlemsantal och vi 
känner en medvind i föreningen. För närvarande har vi inom 
fotbollen 6 lag fördelade på P0304, P0506, P0708, P0910, 
F0409 och F1011 som deltar i seriespel/poolspel och cuper. 
Är det någon som skulle vilja börja i ett av dessa lag finns det 
mer information på hemsidan www.laget.se/braasgoif 
angående träningstider, när vi spelar matcher eller vem man 
skall kontakta. Vi har även 3 lag igång som spelar innebandy 
fördelade på P0405, P0608 samt F0409. Här ska vi om allt 
fungerar och föräldrar ställer upp som tränare/lagledare 
försöka få till ytterligare ett lag i åldersklassen P0408 då vi i 
de 2 befintliga lagen har mycket barn och skulle kunna få ihop 
3 lag av dessa 2. Förhoppningsvis kommer vi även kunna 
starta upp ett nytt lag till nästa säsong. Men återigen så hänger 
det på att vi kan få ihop de ideella krafter som behövs och det 
är detta som vi brottas mest med i föreningen, att få ihop 
personer som är villiga att lägga lite tid på att vara 
ledare/lagledare för ett lag. Skulle du som läser detta känna att 
det kanske vore något för dig så hör av dig till någon i 
styrelsen, ju fler vi är desto lättare blir det.
Som ni ser har vi mycket som vi jobbar med men ser även 
utmaningar framöver med att tex dra igång ett Alag inom 
både innebandy och fotboll så känner du att du skulle kunna 
hjälpa till och stötta i något lag eller i någon av våra 
arbetsgrupper hör av dig till någon i styrelsen gärna genom 
mail braasgoif@gmail.com  eller telefon. Kontaktuppgifter 
och telefonnummer hittar ni på hemsidan 
www.laget.se/braasgoif

Styrelsen



Nu är flyttrean i full gång!

Även utförsäljning på mängder av varor från 
vår flytt. Kom till vår fyndavdelning och titta
• Diverse fönster till vrakpris
• Vi kommer att ha tipspromenad med fina priser

Under flera år har PRO haft en studiecirkel om ”gamla” 
byggnader i Braås. Eva Lisa Haggren, Roland Green, Lennart 
Hjerth och Kerstin Witlock har arbetet med att sammanställa 
bilder och skriva texter. Ett tjugotal PRO medlemmar har 
deltagit i studiecirkeln. Bilder och berättelser om ett flertal av 
husen redovisades av Eva Lisa Haggren och Lennart Hjerth 
vid månadsmötet i april. Cirkelledarna tackades med 
blommor. Ett 90tal medlemmar deltog på månadsmötet. PRO 
kören underhöll.
Boulebanan är nu klar för säsongens spel. Vi spelar Boule på 
onsdagar från kl 14. Nya spelare är välkomna. Det finns 
bouleklot att låna för ”nybörjare”. Tag med pausfika.
Vi har haft gökotta i Braås Park vid badstranden. Rolf Lilja 
berättade om fågellivet i den vackra parken.
18 maj åker ett förväntansfullt gäng PROare på en ”Hemlig 
resa” med buss. I skivande stund är det endast vår 
resekommite och förhoppningsvis reseledaren som känner till 
målet för utflykten.
24 maj blir det studiebesök i Lammhult och möbelriket. Kolla 
gärna på anslagstavlan på ICA där vi annonserar alla 
aktiviteter
Månadsmötena startar igen 28 augusti kl 14.
Är Ni pensionärer och intresserade av att vara med i PRO , 
kontakta någon i PRO styrelse.
Hans Elingfors. Ordförande PRO Braås. www.pro.se/braas
Tel 30822, 0705330822.

Vi firar med Bolist som kedja 10 år
och kommer 25  27 maj att ha extra 

erbjudande på massor av varor

Braås

Fotbollsskola barn födda 04 10
V 33 14 – 18 augusti 2017, månfred kl. 12.00 – 16.00
Plats: Nya Ulvaskogsvallen Pris: 400 kr 
I priset ingår träning och lek, Tshirt, fotboll, vattenflaska, 
diplom (Adidas + Team Sportia) ett bra mellanmål.
Anmälan och betalning under Maj månad (senast 2017.05.31) 
genom Braås GoIF:s hemsidan: www.laget.se/braåsgoif > 
mer > Fotbollsskola 2017. I betalningen måste stå Fskola + 
barnets namn + personnummer.
Läs mer på hemsidan under fliken dokument
ungdomssektionen
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Extra öppet
Torsdag 25 maj
kl. 10.00  16.00




