Gamla Braås
Sjösåsvägen 26

Häradsdomare John Johansson var tomtägare 1911.
1928 köpte skomakare Fritjof Elofsson huset och flyttade sin verksamhet hit.
Kunde utöka med skoförsäljning. Tidigare tillverkade och reparerade han
skor. Skomakeriet upphörde 1948 men försäljningen av skor fortsatte in på
1960-talet. 1984 försåldes fortfarande gummistövlar och trätofflor.
Efter Fritjof Elofssons bortgång 1959 fortsatte syskonen Elofsson med företaget. Sortimentet utökades med tidningar och pappersvaror, senare även
med penninglott försäljning och tipsinlämning.
Innan försäkringskassan förstatligades skötte John Elofsson Braås filialen
från skomakeriet.
Familjen Elofsson överlät affärsrörelsen till Carl Olsson 1963. Han kallade
sin rörelse för CEMO efter initialer (Carl Ester Maria Olsson).
1971 såldes så rörelsen till Kenneth och Berit Rinaldo.
1978 övertogs affären av Sven och Birgit Eriksson, som även drev den som
servisbutik med litet sortiment av livsmedel. De hade kvälls öppet till kl
20.00.
1984 övertogs så affären av Elsie och Helge Nielsen. 1993 flyttades affären
till Sjösåsvägen 17.
I källaren på huset fanns ett bageri där ”Maja bagerska” från början av
1930-talet bakade både matbröd, vetebröd småbröd. Maja eller Maria Gustavsson född 1894, hade lärt sig till bagerska i Linköping.
Klockan 4 på morgonen började hon elda upp den stora björkvedsugnen
för att först baka vetebröd och småbröd, eftersom dessa bakverk behövde
varmare ugn.
Britt Remén bakade också här i källaren innan bageriet på Sjösåsvägen 22
blev klart.
Familjen Elofsson ägde huset fram till 1994 då Bertil Danielsson med fru
köpte detta.

Möt oss på
Braåsfestivalen
Braås Brandkår
informerar

Vi genomlider just nu en lång period av
extrem brandrisk i skog och mark och när
detta skrivs råder det fortfarande totalt
eldningsförbud i hela Kronobergs län.
Räddningstjänstens sätt att hantera
den nuvarande situationen är att larma
fler styrkor än vanligt vid upptäckt av
brand ute, detta har ökat antalet larm för
alla inom räddningstjänsterna. Styrkan
i Braås har varit larmad på ett stort
antal skogsbränder i sommar både inom
Kronobergs och i angränsande län.
Vi vill be alla att fortsatt vara
uppmärksamma och följa reglerna om
eldning, sök aktuell information på vrtj.se
eller hör med en Brandman.
Nu har vi börjat planera för
Braåsfestivalen där vi kommer att
medverka.
Vi hoppas att ni kommer och besöker oss
där.

Artikeln är hämtad från skriften Gamla Braås, som har
författats av fyra stycken deltagare på en studiecirkel
inom PRO. Skriften finns att beställa och köpa hos
Lennart Hjert för 200 kr. Man kan även köpa den på ett
USB-minne och då innehåller den fler bilder.
Lennart nås på 0702730412.

Braåsbygdens
Företagarklubb

Möt oss på Braåsfestivalen!

I och vid vårt tält får du
- Broschyr och muntlig information om vår
verksamhet
- Testa om du är en av Framtidens
Företagsledare i Braås
- Beställa tid för att träffa en mentor för
ditt (blivande) företag
- Tävla mot dig själv och andra i en hemlig
övning
Från scenen kommer vi också att avslöja
vem som blivit Årets Entreprenör i Braås
och dela ut diplom och stipendium
Välkomna!
Bengt Johannisson
Ordförande i Braåsbygdens Företagarklubb

Öppet hus Skolgatan 28
Lör 1/9, kl 11.00-13.00

AK Hus inbjuder till visning av vår
nya hyresfastighet på Skolgatan 28.
Byggnationen börjar gå in i slutskedet och
vi vill därav ge den som önskar möjligheten
att ta sig en närmare titt innan våra
hyresgäster flyttar in. Så kom förbi och ta
Er en kik samt prata lite med oss. Vi bjuder
på kaffe & bulle!
Med vänliga hälsningar Andreas & Kristian

Ordförande har ordet

Trots att sommarvärmen håller oss i ett
varmt och ibland tröttsamt grepp, är vi
i skrivande stund inne i augusti. Detta
medför att verksamhet som varit vilande,
så smått börjar komma igång.
För Samhällsföreningens del innebär det
att lotteriförsäljningen är i full gång på ICA
alla lördagar mellan 10-12, hela augusti.
Dragning är som vanligt på Braåsfestivalen
den 1 september, vilket är vårt första stora
arbete i höst innan vi tar tag i vardagen.
Nämnas kan att Scensommar även
i år har samlat en ansenlig publik i
Hembygdsparken, som innan varje
föreställning serverat våfflor som varit
mycket uppskattat.
Under hösten kommer kommunen att
börja planeringen av tomterna på Västra
Stranden.
Ang. Belysning på Strandpromenaden
kommer vi att göra en ny framställan
våren 2019, om att påbörja arbetet med
belysning till Kvarnagården. Innevarande
år håller kommunen på med att utbyta
ut gamla armaturer till LED, så med
anledning av detta arbete fick vi i år
avslag på vårt äskande ang den nya
belysningssträckan.
Beläggningen på vår Camping har
varit förhållandevis god, dock lite dålig
beläggning i våra stugor. Vi kommer
att utvärdera sommarens verksamhet
och se hur vi till kommande år kan öka
beläggningen.
Under hösten kommer vi att fortsätta
arbetet med att se vilka förutsättningar vi
har för att bilda ett Bygdebolag. Vi kommer
att tillsammans med GOIF arbeta för att
skapa ett aktivitetsområde i anslutning till
nya Ulvaskogsvallen.
Gruppen Hela Braås kommer under
hösten att ta sig an utmaningen
att implementera kommunens i
integrationsprogram i Braås.
Vi kommer också att arbeta med vår
hemsida och göra den mer aktuell och
levande.
Brasan kommer fr o m detta nummer
att ha ny redaktör. Marknadsföring och
sociala medier blir mer och mer viktiga,
vilket gör att Samhällsföreningen arbetar
för att ligga i framkant.
Vi reser oss så sakta upp ur hängmattan
i skuggan och tar nya tag i höst, då vi
också hälsar nya medlemmar välkomna i
styrelsegänget, för att kunna göra ett ännu
bättre jobb.
Slutligen önskar jag er alla en
fortsatt skön sensommar. Väl mött på
Braåsfestivalen, där ni bl a kan lyssna
på våra kommunpolitikers syn på Braås
utveckling, en vecka före valet.
Ingela Blad, ordf.

Hembygdsnytt

Det är augusti. Kräftpremiär. 29,5 grader
varmt. Uttorkade brunnar och vattendrag.
En sommar med ett av torkan förändrat
landskap. Ska det aldrig regna?
Sommaren i Hembygdsparken har varit
fylld av aktiviteter – trots värmen. Många
besökare till våffelkaféet liksom till
Scensommarevenemangen. Det sista för
i sommar nu i helgen med sång och lyrik
ackompanjerat av urproffsiga gitarrister.
Tack till alla som på olika sätt har gjort
detta möjligt!
Höstens planering är ännu inte klar. I
samarbete med skolan och biblioteket
tänker vi försöka genomföra ett litet
projekt i årskurs 5/6 med inriktning på
olika seder och bruk. Både i vår egen och
andras kulturer. Det hela ska avslutas
med en gammaldags julmarknad i
Hembygdsparken. Till detta behöver vi
hjälp av intresserade vuxna som gillar att
jobba med barn. Vill du vara med? Ring
Ullabell: 0709837602! Mer om detta i
kommande nummer av Brasan.
Välkomna till Parken! Våfflor serveras till
och med helgen 25 – 26 augusti.
Ullabell Johannisson/
Hembygdsföreningen

Träna svenska

Nya och tidigare deltagare i
”Språkträningen” i Braås församlingshem
är välkomna.
Måndagar och Tisdagar klockan 9.00-11.30
med början 3 September.
/Marianne 070-2705503 och
Inger 072-3127315

Bonderunda!
Lörd 15 sept kl 10-16
norr om Braås
Pilås - Lidboholm - Kvarnagården
Upplev livet på landet!
• Anrika Lidboholms gård
• Braåsstugan
• Industriservice
• Ostkaka och äppelmustning
• Kvarnagårdens bryggeri

Hämta karta under
aktiviteter på lrf.se/sydost
Välkomna önskar Sjösås LRF

Kalender

– Lördag 18/8 kl.18.00. Helgmålsbön
i Drevs g:a kyrka. Björn Elmgren,
sång.
– Söndag 26/8 kl.19.00. Högmässa i
Drevs g:a kyrka.
– Söndag 2/9 kl.11.00. Högmässa i
Sjösås g:a kyrka i Braås.
– Söndag 9/9 kl.11.00. Högmässa i
Sjösås g:a kyrka
– Söndag 16/9 kl.16.00.
Familjegudstjänst i Braås
Församlingshem med barnkör och
konfirmandinskrivning.
– Söndag 23/9 kl.16.00.
Musikgudstjänst med Irländsk
musik i Sjösås nya kyrka i
Viås. O’Hugos Tales and Tunes
medverkar. Kyrkkaffe.
– Söndag 7/10 kl.16.00. Gudstjänst i
Sjösås g:a kyrka.
– Söndag 14/10 kl.16.00.
Tacksägelsegudstjänst i DrevHornaryds kyrka. Kyrkan firar 150
år. Kyrkkaffe.
– Söndag 21/10 kl.11.00. Högmässa i
Sjösås g:a kyrka.
– Söndag 28/10 kl.16.00.
Familjegudstjänst i Braås
församlingshem med barnkören.
– Fredag 2/11 kl.15-18. Ljuständning
och kaffe i Sjösås g:a kyrka i Braås
och Sjösås nya kyrka i Viås.
– Lördag 3/11 kl.18.30.
Minnesgudstjänst med ljuständning
i Drev-Hornaryds kyrka.
– Söndag 4/11 kl.16.00.
Minnesgudstjänst med ljuständning
i Sjösås nya kyrka i Viås.
SOPPLUNCH i Braås
församlingshem kl.12.00: 12/9,
10/10, 14/11, 12/12.

Braåsgymnasterna

Höstterminen startar vecka 33-35
se hemsidan för respektive grupp.
Information om dagar, tider och
grupper hittar du på vår hemsida http://
idrottonline.se/FriluftsframjandetLokalav
delningBraas-Gymnastik/
Ledare sökes!
Hösten-18 har vi behov av nya ledare
för barngymnastikgruppen födda-13
då våra nuvarande ledare kommer
lämna sitt uppdrag. Kontakta oss via
vår föreningsmail om du är intresserad:
braasgymnasterna@post.gymnastik.se
Tveka inte!
Du behövs, tänk inte att någon annan gör
det. Utan ledare blir det ingen grupp till
hösten.
Hälsningar//Styrelsen

KRÄFTSÄSONG
Vi har tillbehören och kräftbete inför
säsongen.

Nu är vi tillbaka till dom ordinare tiderna.
Måndag-Fredag: 7.00-17.30
Lördag: 9.00-13.00
Söndag: Stängt

Glöm inte att titta i vår bolistkatalog efter
många fina erbjudande ex:
FASADFÄRG CLASSIC
VIT NORDSJÖ
990:- ord pris 1690:-

Adress: Sjösåsvägen, Kruthuset, 363 91 Braås,Tel: 0474-30330, Epost: info@braasjarn.se

