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Braås har under åren utvecklats till ett mångkulturellt 

samhälle, vilket är både spännande och utmanande. Denna 

utveckling delar vi med övriga kommundelscentra och även 

med Växjö tätort. Ett gott samarbete med Växjö Kommun är 

en förutsättning för att vi skall lyckas med vår målsättning att 

Braås skall var ett samhälle i framkant för att skapa ett tryggt 

och attraktivt samhälle. 

Detta dokument är en blandning av visioner och realistiska 

mål, vilket gör att vi hela tiden har färdriktningen klar och 

tydlig. 

Vi fortsätter vårt arbete i olika ansvarsgrupper och följande 

sidor visar vilka ambitioner som finns i Samhällsföreningen 

under 2018. Vissa punkter kommer att genomföras under 

året och vissa punkter kommer att påbörjas. 

Grupperna består av medlemmar från Braås skola,  näringsliv 

och föreningar för att få så bred förankring som möjligt.. 

 

På kommande sidor listar de olika grupperna sina prioriterade 

frågor. 



Samhällsutvecklingsgruppen 

 

 Utveckla utemiljön vid Braås Skola tillsammans med 

Braås Föräldraråd och Braås Skola 

 Planera för  off-road cykelbana i anslutning till gamla 

elljusspåret 

 Planera för utescen och utomhusdansbana tillsammans 

med Braåsgården 

 Undersöka förutsättningar för ett Bygdebolag 

 Driva frågan kring ytterligare ett lgh. hus på Kolarevägen 

 Begära in en kostnadskalkyl för en digital textskylt vid 

rondellen 

 Se hur vi kan utnyttja Gamla Ulvaskogsvallen bättre.  

 Fortsatt bevakning av byggnationen på Västra Stranden 

 Driva frågan om trygghetsboende tillsammans med PRO 

 Utveckla Campingen tillsammans med driftsansvarig 

 

 

  

 

 

 



 

HELA Braås - gruppen 
 

 Gruppen kommer att fortsätta sitt arbete med att utarbeta 

en metod för inkludering av alla som bor i Braås.Hur gör vi 

rätt saker, vad är rätt saker och för vem? Med hjälp av 

Arbete och välfärd kommer ett processarbete att starta 

under våren 2018 som förhoppningsvis ska mynna ut i ett 

eller flera projekt för ändamålet.  

 Hela Braås-gruppen är öppen för att samverka med och 

stötta andra aktörer såsom exempelvis föreningsliv, 

medborgarkontor och Braåsgården. 
     



Kulturgruppen 
 

• Konstutställning i samband med Braås marknad 

• Scensommar, med olika aktiviteter 

• Samarbeta med Braåsgården och verka för att deras 

nya lokal används i stor utsräckning  

• Samarbeta med övriga intressenter i samhället 

• Verka för att engagera fler och yngre medlemmar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunikation, marknadsföring 

 

 Utveckla Brasan 

 Utveckla Hemsida och FB sida 

 

 

 

 

 

 

 



Eventgruppen 

  Utveckla och förstärka samarbetet med  Braåsgården, 

föreningar och näringsliv 

  Utveckla den grupp som jobbar före, under och efter i 

de olika eventen 

  Genomföra och utveckla: 

o Braås Vårmarknad  

o Nationaldagsfirande med Mopedrally 

o Braåsfestival 

o Julmarknad 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



Samhällsföreningens kontaktpersoner 
  

 Ingela Blad. Tel: 0703 680450   

 Tommy Ingelskog. Tel: 070 6990662  

 Stellan Andersson. Tel: 070 5301451 

 

Samhällsföreningen välkomnar alla som vill vara med 

och bidra till vår gemensamma utveckling.  

Är du intresserad? Kontakta gärna någon i vår förenings 

styrelse. 

 

För mer information kring Samhällsföreningen, företag 

och näringsliv, se Braåsportalen: http://braas.se/ 
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