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Inkludering genom idrott
och samverkan
Under året har Växjö kommun drivit ett projekt med syfte att
skapa samverkan och inkludering/integration mellan
samhället och föreningslivet. Bakgrunden till detta projekt
grundar sig i en liknande insats som gjordes i Lammhult
mellan 20152017 men också kopplat till den stora
invandring som skett. Med hjälp av idrotten och alla dess
faktorer skapa möjligheter för att få fler att idrotta samt ge
föreningslivet stöd att hantera den ibland problematiska
situation som uppstår när olika kulturer möts.
Andreas Bengtsson och Jacob Gustafsson som är
projektledare har även under hösten utbildat 11 ungdomar på
högstadiet i ledarskap. Detta har genomförts i samarbete med
Jonas Blomqvist från Smålandsidrotten som också deltagit
vid dessa ledarskapsträffar. Ungdomarna har blivit utbildade
i ledarskap, men har också fått diskutera och ställts inför
olika case som kan dyka upp när man är ledare för barn och
ungdomar.
Vecka 44 genomfördes höstlovsaktiviteter som var
välbesökta. 65 ungdomar i åldrarna 618 år besökte Braås
Idrottshall för att ”spontanidrotta”. På plats fanns en stor
hoppborg där barn och ungdomar kunde lira Bungybasket.
Utöver detta var det full aktivitet med innebandy, fotboll,
bordtennis och lekar i hallen. Här deltog även några av de
ungdomar som utbildats under hösten som ledare.
Sedan septembermånad har Dania Khresha varit
verksamhetsledare för något vi valt att kalla för ”Träning för
tjejer”. Varje fredag mellan kl 1921 är du som fyllt 13år och
tjej välkommen ner till sporthallen för att tex dansa, spela
basket, fotboll eller bara träffas och ha skoj! Det har varit en
bra mix av både ålder och nationalitet, antalet deltagare har
varierat men det har varit mellan 1025 personer per kväll
vilket har varit väldigt positivt.
Under 2018 kommer det startas en idrottsskola i Braås. En
idrottsskola är en samverkan mellan föreningarna i
närområdet som erbjuder aktiviteter efter skoltid för den
utvalda målgruppen. I Braås har hittills sex föreningar anmält
sitt intresse för att delta och tanken är att komma igång under
sportlovet. Syftet med idrottsskolan är att skapa ett livslångt
intresse för idrottande och hjälpa föreningslivet i Braås att få
fler medlemmar och deltagare. Vi ser även idrottsskolan som
ett sätt att ”sänka trösklarna” in i föreningslivet.
Tanken är att samhällsförening tillsammans med Kultur och
fritidsförvaltning i Växjö ska vara navet i det fortsatta arbete
som projektet dragit igång, att tillsammans verka för att barn
och ungdomars bästa när det kommer till idrott och
fritidsverksamhet. Att bibehålla det samarbete som byggts
upp och tillsammans med Smålandsidrotten också utveckla
föreningslivet på ett positivt sätt.
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E X T RA NY HE T ! ! ! !
Tomter i Braås (”Västra stranden”). Efter ett antal års
diskussioner med Växjö Kommun ,fick vi ett positivt besked
den 15:e nov. Projektering och planarbete kommer att ske
under 2018. I Tekniska Förvaltningens budget för 2019
kommer kostnaden för byggnation av vägar, va ,el och fiber
att finnas med .En del detaljfrågor finns kvar att reda ut i
samarbetet mellan Samhällsföreningen och Kommunen
Under 2019 kommer tomterna ut till försäljning ,tidpunkten är
i nuläget svår att bedöma. För att få erbjudande att köpa en
tomt som ägs av Kommunen MÅSTE köparen vara med i
Kommunens tomtkö. Den som har mest tidspoäng får ett
erbjudande först. Vi kommer via Brasan att informera om vad
som händer. Har du ytterligare frågor kan du kontakta mig.
Mail:tommy.ingelskog@telia.com
Tel: 070 699 06 62

Braås bibliotek
Torsdagen den 25/1 kl 11 börjar 11kaffet. Vi fikar och pratar böcker.
Babysagostund för barn 03 år, torsdagen den 1/2 kl 10. Medborgarkontoret
hjälper till med stora och små frågor på torsdagar kl 1419. Varje måndag kl 15
16.30 är det språkcafé, kom och träna svenska. Vårens program finns tillgängligt
på biblioteket, och på vår hemsida.

Välkomna, hälsar Veronica och Jonas

Öppettider:
Måndag 1419
Tisdag 912
Onsdag 912
Torsdag 1419
Tel.nr: 0474 – 62 20 40

KALENDER
► Torsdag 25/1 kl. 19.00
Braås Gård. Stefan Bergqvist
föreläser om Braås Gårds
spännande herrgårdshistoria.
Dädesjö Hembygdsgården
► Söndag 25/2 kl. 14.00
SJÖSÅS, DREV, HORNARYDS
HEMBYGDSFÖRENING

Inbjudan till föreningsstämma i
Hembygdsparken. MaryLou
Ward kåserar och underhåller,
därefter kaffe med dopp och
dragning i medlemslotteriet
varefter sedvanliga
årsmötesförhandlingar vidtar.

Svenska Kyrkan
►Tisdag 16/1 kl. 18.00.
Språkcafé i Braås
församlingshem.
►Söndag 21/1 kl. 11.00.
Högmässa i Sjösås gamla kyrka i
Braås.
►Söndag 28/1 kl.16.00.
Himlasång med barnkören i
Braås församlingshem.
►Kyndelsmässodagen 4/2 kl. 18.00.
Sammanlyst till Dädesjö nya
kyrka.
►Fastlagssöndagen 11/2 kl. 11.00.
Gudstjänst med
församlingslunch i Braås
församlingshem.
►Onsdag 14/2 kl. 12.00.
Sopplunch i Braås
församlingshem.
►Askonsdagen 14/2 kl. 18.00.
Askonsdagsmässa i Sjösås gamla
kyrkan i Braås.
►Söndag 18/2 kl. 11.00.
Sammanlyst högmässa i Sjösås
nya kyrka i Viås. Kyrkkaffe.
►Söndag 25/2 kl. 16.00.
Gudstjänst i Sjösås gamla kyrka i
Braås.
►Söndag 4/3 kl. 11.00.
Högmässa i Sjösås gamla kyrka i
Braås.
Vi börjar igen med Språkträningen för
våra nyanlända i Braås
församlingshem måndagar och
tisdagar klockan 9.0011.30.
Vi börjar måndagen den 22 januari kl.
9.00  11.30.
Alla som vill träna att prata svenska
med oss är välkomna!

Hälsar Marianne, Inger och Tore

Hembygdsaktuellt
Äntligen is på sjön! (Madkroken)
Dessutom blå himmel och sylvass sol.
Långt därute vid ön isblock som rör sig?
Blocken får vingar och visar sig vara en
flock svanar. Redan nästa dag är både
de och solen borta. Tisdagen 6 februari
klockan 19.00 i Skattagården får vi en

energiinjektion i form av ett föredrag
med Scott Goodwin. ”Från Australien
till Årets kronobergare” är en sann
historia fylld av humor, äventyr och
kanske ett och annat polisärende. Jul,
nyår, trettondag, tjugondag Knut och
årsmötestid. I den ordningen.
Välkommen till Hembygdsparken den
25 februari klockan 14.00. Mary Lou
Ward underhåller och kaffe med dopp
serveras jämte årsmötesförhandlingar.
Måndagen den 5 mars klockan 19.00 i
Skattagården lär vi om ”Kärlekens
bekymmer och ljuvligheter” visor och
skillingtryck med Marianne Krook.
Kanske en passande inledning på vårens
huvudtema som handlar om socknens
byar. Den 15 mars klockan 19.00 i
Skattagården börjar vi med Yxnanäs och
Kvarnagården. Du är välkommen både
att lyssna och bidra med egna berättelser
och händelser i byarnas historia. I april
fortsätter vi med byarna Karryd och
Harshult. När björkarna slagit ut kan vi
tillsammans besöka platser i socknen vi
inte visste fanns. Som alltid behöver vi
nya aktiva medlemmar! Du är mer än
välkommen!
Styrelsen/Ullabell Johannisson

Ordf. har ordet
Ett nytt år innebär nya spännande
utmaningar, så även för
Samhällsföreningen. Som vanligt så här
års förbereder vi oss för vårt årsmöte 21
mars och som vanligt behöver vi fler
ledamöter som brinner för att utveckla
Braås till ett samhälle där vi trivs och
som ger oss alla möjlighet till att bo och
leva ett bra liv. Vill du vara med och
känner dig ha tid är du välkommen i
vårt engagerade gäng.
Vi kommer att fortsätta jobba i våra
arbetsgrupper och håller på med att
skapa ett nytt mål och visionsdokument
för kommande år.
Mycket blir sig likt, speciellt gällande
våra event. Första aktiviteten blir Braås
Marknad 28 april, en gammal tradition
som vi väckte till liv för tre år sedan.
I gruppen för Samhällsutveckling
kommer vi att följa projektet Västra
Stranden, som nu kommer att bli
verklighet. Hösten 2019 hoppas vi
kunna sälja de första tomterna. Vi har
också en intresserad husfabrikant som
bygger det första huset. Denna grupp
har utökats och kommer med fler
spännande utvecklingsförslag under
året. Inom gruppen Hela Braås kommer
vi att jobba med en processmetodik
under ledning av Arbete/Välfärd, för att
hitta metod för att inkludera alla Braås
innevånare. Det blir spännande att se
vad som kommer ut av det arbetet. Vi
kommer också att försöka starta
Pappornas Kök, enligt en framgångsrik
metod som man lyckats bra med i
Växjö, också det som en del i
inkludering.
Kulturgruppen kommer att ha
konstutställning i samband med Braås
Marknad som sin första aktivitet. Vi

kommer även detta år att erbjuda
Scensommar m m
Slutligen önskar jag er alla ett gott nytt
2018

Ingela Blad, ordf.

Hyra Förråd
På Björkvägen 9 Braås,
Nybyggda förråd på 530
kvm, om ni vill veta mer
eller hyra, ring 070
8830623, Lindwalls
Fastigheter i Braås AB
Under vintern våren är det
full fart i Braås sporthall när
våra duktiga
innebandyspelare tränar och
spelar matcher.
Matchprogram:
20180128 11:30
Braås GoIF P06 (P06)  Alvesta
IBK P06
20180211 11:30
Braås GoIF P06 (P06)  Öjaby
Sport IBK P07 (P07)
20180211 14:00
Braås GoIF (0405)  Växjö IBK U
P05 Vit 1
20180225 11:30
Braås GoIF P06 (P06) – FBC
Karlskrona P06 (P06)
Poolspel 4 mars
20180304 10:00
Braås GoIF P07/08  Växjö IBK U
1 P07 Blå
20180304 10:50
Älmhults IBK P07  Hovshaga AIF
2 P07
20180304 11:40
Braås GoIF P07/08 Hovshaga AIF
2 P07
20180304 12:30
Växjö IBK U 1 P07 Blå  Älmhults
IBK P07
20180304 13:20
Hovshaga AIF 2 P07  Växjö IBK
U 1 P07 Blå
20180304 14:10
Braås GoIF P07/08  Älmhults
IBK P07
20180311 11:30
Braås GoIF P06 (P06) 
Carlshamns IBK P06 (P06)
20180311 14:00
Braås GoIF (0405)  Carlshamns
IBK
I kiosken serveras det kaffe, kakor,
godis och varm korv med bröd. Varmt
välkomna att titta på spännande
matcher och duktiga innebandyspelare.

Braåsgymnasterna

På rynnings
väg i Braås tar jag
emot trasiga
kläder för lagning,
dragkedjebyte i
byxor och
inventariesömnad.
Med tio års
erfarenhet av att
arbeta med
festklänningar tar
jag även emot
beställningar av
måttanpassad
uppsyning.
Barnens trasiga
gosedjur lagas
gratis.
Välkommen att
höra av dig till
Sofi Mattsson 
0731407640

LIONS stipendium år 2017
delades ut av LIONS
president Arne Johansson vid
årets sista möte till AnnSofie
Andersson. AnnSofie har under många
år medverkat i Braåsgymnasterna både
som deltagare och ledare. Nu är hon
ordförande och ledare för
verksamheten. Hon gör en fantastisk
insats genom sitt
ledarskap och
organisationsförmåga.
Med en glöd av
skapande har hon
lyckats utveckla
föreningen till vad den
är idag.

Vi känner stor sorg med Braås GOIF
som fått sin klubbstuga förstörd i brand.
//Styrkekramar från Braåsgymnsterna!
Vårterminen startar vecka 2 för samtliga
grupper & nya gymnaster tas emot
under de 3 första veckorna på terminen
(föranmälan & provträning krävs för
några av grupperna). Dagar, tider
hittar du på vår hemsida
http://idrottonline.se/Friluftsframjandet
LokalavdelningBraasGymnastik/
(snabblänken funkar tyvärr inte).
För att tjäna pengar till vår förening
genomför BRAÅSGYMNASTERNA
under vecka 4 och vecka 5 en
INSAMLING AV PETFLASKOR
OCH BURKAR . Har du några du vill
skänka tar vi tacksamt emot i
sporthallen. V.45 Måndagar kl. 1721,
Tisdagar kl.1718.30, Onsdagar 1721.
OBS! Vi tar även emot skadade och
importerade burkar. Insamlingen sker i
samarbete med Pantamera. Om du har
några frågor eller vill att vi ska hämta
flaskor eller burkar hemma hos dig hör
av dig till Emma Johansson mobilnr:
0708 518 711
Vill du vara med i vårt härliga gäng?
Hösten18 har vi behov av ledare till
pojkgruppen 04—10 samt till en ny
barngymnastikgrupp för barn födda 14
som vi planerar att starta. Föreningen
står för den utbildning du behöver.
Kontakta oss via vår föreningsmail om
du är intresserad:
braasgymnasterna@post.gymnastik.se
Gymnastiktävling i Sporthallen!
Braåsgymnasterna arrangerar
Redskapscupen den 10 mars, boka in
datumet redan nu.

Hälsningar//Styrelsen

Dädesjö
Föreläsningsförening
våren 2018
Vi firar 100årsjubileum med
följande program
To 25/1 19.00: Braås Gård.
Stefan Bergqvist föreläser om
Braås Gårds spännande
herrgårdshistoria.
Hembygdsgården
To 22/2 19.00: Teater:
Hissvägraren, Olof Bergström,
Regionteatern, i en pjäs av
Bengt Ahlfors.
Hembygdsgården
To 22/3 19.00: Landet som inte
längre är. Peter Gerdehag,
filmare och fotograf ( Bl.a.
Hästmannen och Kokvinnorna )
Hembygdsgården

Stellas ostkaka tar emot beställning utav ostkaka.
Här finns även möjlighet att boka logen och hajkplats för
konferens, event, bröllop och familjefest.
Välkommen också att fika och handla bröd och ostkaka i
butiken – sista lördagen varje månad året ut öppet 11 16
För mer info välkommen att ringa Christel: 076 846 81 25

Vi finns på facebook
Stellas ostkaka

Hej
Det har varit en omtumlande tid för föreningen de
sista veckorna efter branden men nu börjar vi se en
ljusning och saker börjar falla på plats igen. Vi
kommer ha ett första inledande möte med försäkringsbolaget
för att se hur vi går vidare mot vårat mål att bygga upp vår
klubbstuga igen. Det kommer säkert innebära en hel del ideella
krafter och jag hoppas det finns många som kan tänka sig
hjälpa till för att vi så fort som möjligt ska kunna erbjuda våra
barn och unga en klubblokal där man kan samlas innan match
och där man kan träffas för att ha teori. Som ni nog förstår är
inriktningen ifrån styrelsen att det givetvis ska uppföras en ny
klubblokal och vi kommer jobba för att få en lokal som är
anpassad till dagens verksamhet. Det är fruktansvärt tråkigt
med alla minnen som gick förlorade men ett litet ljus i mörkret
även här är att Tobias Mannerström hörde av sig och donerar
hela Mannes samling av gamla urklipp och kort rörande
föreningen och här pratar vi en diger samling, antagligen mer
än vad vi hade tillgång till tidigare. Ett stort tack till Tobias och
Manne. Även andra har hört av sig för att dela med sig av sina
kort/minnen och detta är jättetacksamt. Men vi vill givetvis ha
mer av detta så har ni något hemma som rör Braås GoIF så är
det bästa om ni kan scanna och maila det till oss på
braasgoif@gmail.se då våra förvaringsmöjligheter för tillfället
är något begränsade. På den sportsliga sidan spelas det för
tillfället innebandy både i serie och poolspel. Våra lag är
jätteduktiga och skördar mest segrar. För mer information kan
man gå in på hemsidan för att se hur det går för ett specifikt
lag. Vi har även varit representerade med ett lag i Gothia
innebandycup och man tog sig till kvartsfinal vilket är jättebra.
Fotbollssäsongen närmar sig och David Olsen som är våran nya
ungdomsansvarig för fotboll har bråda tider med att se till så
lag blir anmälda till serier och träffa ledare. Vi kommer även
dra igång en träningsgrupp för lite äldre ungdomar 16år och
uppåt, detta kommer Andreas Bengtsson ha hand om och mer
information kommer presenteras på hemsidan så ta för vana att
gå in där ibland för att håller uppdaterade. Meningen med detta
är att det ska mynna ut i ett Alag igen. Något vi saknat de sista
åren. Som ni ser snurrar hjulen på och det finns hur mycket
som helst att göra bara vi vill. Tex kommer det snart dra igång
ett samarbete mellan de flesta föreningarna i Braås med omnejd
som kallas Idrottsskolan vilket är startat för att få fler barn att
se vilka fritidsaktiviteter som finns och att dom på ett lätt sätt
ska få prova på olika aktiviteter. Detta rör barn i klasserna 13
och mer information kommer skickas hem med barnen ifrån
skolan. Ett informationsmöte för föräldrar är planerat till den
14/2 och jag vill verkligen uppmana föräldrar till dessa barn att
gå på detta möte, det är en unik möjlighet att få prova så
mycket olika fritidsaktiviteter under ett år. Det stundar även ett
årsmöte framöver och skulle ni vilja engagera er i föreningen
antingen i styrelsen eller som tränare/lagledare för ett lag så hör
av er antingen på mail eller prata med någon i styrelsen.
Återigen ett stort tack för all stöttning i samband med branden
men nu blickar vi framåt och ser till att vi lyfter klubben
ytterligare ett steg och kommer stärkta ur detta.

//Ordföranden Braås GoIF

BRAÅSBYGDENS FÖRETAGARKLUBB
håller Årsmöte tisdagen den 13 februari 2018 kl. 18.00ca
20.30 på Braåsgården. Program: Shaho Haweazy välkomnar
med sin luta. Mats Carlsson berättar om Braåsgårdens
nuvarande och framtida verksamhet. Peter Torell
demonstrerar hur digital teknik kan användas för att skapa
berättelser som marknadsför bygden och dess företag. Paus
med förtäring (Kvarnagårdens öl och landgång för 100 kr).
Shaho underhåller. Senast den 6 februari anmäler man till
Arne Johansson (arne.aj.johansson@telia.com) om man
tänker delta i mötet och dricka och äta med oss.Formella
årsmötesförhandlingar (inklusive förslag om differentierad
medlemsavgift). Information om vårens aktiviteter
(medlemsmöte kring försäkringar och arbetsmiljöfrågor, stöd
till Braås Goif, gemensam digital ’anslagstavla’ vid infarten
till Braås. Mycket välkomna

Bengt Johannisson, ordförande

