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Välkommen!
Braås ligger utmed väg 23/37
ungefär tre mil norr om Växjö,
där även närmaste tågstation
och flygplats finns. Från Växjö
kan du nå Braås med buss
(linje 350).
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Kanotpaddling vid Ångbåtsbryggan

BRAÅS SAMHÄLLSFÖRENING
www.braas.se

etyd.se 10-0164. Foto där ej annat anges: Ulf Arfvidsson
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Braås-Stugan

Volvo Construction Equipment

Mekra Lang Scandinavia

Pyro Smålands Krutfabrik AB

Rappgo AB

alitet och närhet

rågan är hur Braås beskrivs bäst. Är det genom
att visa på alla de industrier
och entreprenörer som finns
och har funnits här? Är det
genom den erkände författaren
och nykterhetskämpen J.A. Göth
som 1925 bildade hembygdsföreningen? Eller är det kanske genom
berättelsen om den unga pojken
Carl Ossian Johnsson, som i början av
1880-talet lämnade det fattiga Småland för
Durban i Sydafrika där han så småningom öppnade
cykelverkstad och som vid andra världskrigets utbrott ägde
ett av världens största valkokerier till sjöss?

I Hembygdsparken kan du njuta av snidade träskulpturer av
Gustav Daelander, besöka brandmuseet eller njuta av nybakat och nybryggt
i kaffeserveringen som är öppen stora delar av sommaren!

Leva i Braås

Evenemang i Braås

Turista i Braås

Om du gillar att bada, fiska, paddla eller
är intresserad av natur och kultur är
Mötesplats Örken ett ställe för dig.
Vattnet är rikt på både gädda och abborre,
och kräftfångsten brukar vara mycket god.
När du turistar i Braås är det antingen på
den naturnära campingen intill Örken eller
på det centrala Bädd & Frukost som du hittar
ditt tillfälliga boende.

Företagsamhet i Braås

Det är många företag som möts i Braås och tillverkningsindustrin är väldigt varierande. Du hittar Volvo som tillverkar dumprar och Mekra Lang
som gör backspeglar. Här hittar du Pyro Smålands Krutbruk AB och det
traditionella familjeföretaget Rappgo AB som tillverkar exklusiva golvtiljor. Benders är ett av Sveriges ledande företag när det gäller takpannor
och de flesta har hört talas om Braås-Stugan. En av de nyare företagsidéerna i Braås är Böhns Trä Kajutan AB som tillverkar snygga husbåtar.

Om du inte har gjort ett besök i Hembygdsparken,
Sjösås Gamla Kyrka eller i våra naturreservat Sjösås
Äng och Braås park har du inte turistat i Braås ordentligt.

Ett av de årliga evenemangen i Braås är ”Örken runt” som äger rum i mitten
av juni varje år. Då anordnas det aktiviteter runt hela sjön och du kan till exempel stanna i Pilås för att titta in i Pers smedja och besöka Stellas Ostkaka.

Sanningen är att Braås inte skiljer sig så mycket från andra orter. Här
finns allt du behöver som vårdcentral, räddningstjänst, äldreboende och
F9-skola med fritidsgård. I den centralt belägna livsmedelsaffären kan du ta
ut pengar i uttagsautomat, göra dina postärenden samt besöka spelbutiken.
Om du trots detta skulle vilja lämna Braås är bussförbindelserna goda.

Foto: Marianne Arfvidsson

Foto: Ingela Blad

Andra större återkommande evenemang är Valborgsmässofirande, Nationaldagsfirande, Ångbåtsbryggans dag, Midsommarfirande, Loppmarknad med
auktion, Braåsdagen och Julmarknad.

Auktion i hembygdsparken

I Braås är bebyggelsen uppbyggd med Örkens
södra strand som utgångspunkt. Det finns ett
blandat utbud av boende och du kan antingen
bo i villa eller i centralt belägna lägenheter.
Föreningslivet är rikt i Braås. Här finns något
för de flesta. Du kan välja mellan många olika
aktiviteter – som till exempel friluftsliv, ridning,
gymnastik, fotboll, körsång, scoutning eller
motorsport – för att nämna några.
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