
Protokoll
Fört vid sammanträde 2017-11-15 med styrelsen för Braås samhällsförening

Plats: Braåsgården.

Närvarande: Magnus Sandberg, Jenny Fogel, Mats Klaeson, Ulf Johansson, Eva Rooth, Elin 
Varde, Tommy Ingelskog och del av tiden Terese Friman och Paul Herbertsson

Paul Herbertsson berättade om kommunens planer i de olika komundelscentra och senaste nytt om 
västra stranden. Planen är att arbetet ska tas upp under 2018 i budgeten och projekteras. Byggstart 
blir under 2019.
Terese Friman berättar att hon kommer arbeta mot kommundelscentra medan Joakim Hedvall mot 
landsbygden

§1 Dagordning
Dagordningen godkändes

§2 Ekonomi
Vi har 190 876.41 :- på bankontot och handkassa 4.205 :-

§3 Hemsidan
Bordläggs till nästa möte då ansvariga är med (Björn och Magnus).

§4 Rapport Eventgruppen
Vi diskuterar julmarknaden och stämmer av hur vi ligger till. Till våren tar vi ett möte om framtida 
utveckling, bland annat om vi vill vara kvar i hembygdsparken.

§5 Rapport Hela Braås 
Det var ett möte den 25.e oktober med Johanna Andersson. Det blev ett missförstånd, i Lammhult 
gjorde de ingen enkät utan en medborgargrupp. Vår plan här i Braås är att alla ska med inte bara 
nyanlända. Ett förslag från Johanna är att hålla en sk opera. Det är en samling av flera olika 
personer (15 st) som får brainstorma kring olika idétrådar. Hela Braås kommer kalla till en Opera i 
Januari men först kommer ett uppstartsmöte att hållas.

§6 Rapport från Samhällsutveckling
• Det har varit en träff mellan kommundelscentra i Asa. Information gavs om Bygdebolag. 

Det är ett aktiebolag man kan bilda i bygden. Bolaget kan t.ex. köpa ett hus, renovera och 
sälja eller hyra ut som friskola mm. Kan vara en ekoby eller kanske vara investering i 
solpaneler.

• Parkeringsplatser ska målas på torget.
• För ett par år sedan fanns en samrådsgrupp i föreningen. Ett förslag är att 

samhällsutvecklingsgruppen ska utvecklas och utomstående bjuds in. T.ex. kan samarbete 
med braåsgården utvecklas.
Beslut- Samhällsutvecklingsgruppen bjuder in utomstående.  

§7 Visionsdokument 2018
Alla grupper ska ta fram en vision till årsmötet. Den ska vara klar till januarimötet.

§8 Årsmöte 2018
• Hålls 21 mars klockan 19
• Ordförande blir Eva Johansson, ordförande i kultur och fritidsnämnden.



• Förslag till årets tema är Braåsgårdens framtidsplaner och utveckling som Mats Carlsson 
presenterar.

• Valberedning- Sonny Larsson valdes på förra årsmötet och Sigvard Jakopson har tackat ja. 
Sonny är sammankallande.

§9 Övrigt
• Campingen har fått anmärkning från miljö- och hälsoskyddsnämnden angående 

ventialtioneni dushen. Kommunen tar på sig at bidra till åtgärder av ventilationen. Kontakt 
har tagits med firma för detta.

• Vi behöver bestämma utgivningsdagar och materialdagar för Brasan.
• Plaketter till Brasåsstipendiaterna ansvarar Elin för.

…................... …...................
Tommy Ingelskog/Ordförande Jenny Fogel/Sekreterare


