
Ordförande har ordet
Ännu ett år börjar gå mot sitt slut och vi 
har gått över till vintertid. Det börjar bli 
mörkare kvällar, men snart är det dax att 
återigen sätta upp julbelysning i stolparna 
och tända granen i rondellen och se fram 
emot advent och jul. 
   Samhällsföreningens, sedan några år, 
traditionella julmarknad, kommer i år att 
förändras. Eftersom det är mycket arbete 
och mycket väderberoende, har vi i år valt 
att flytta upp till centrum och samarbeta 
med Braåsgården, vilket kommer att 
underlätta vårt arbete. Vi hoppas att vi 
tillsammans kan bjuda på en trevlig start 
på julfirandet. Ni som vill sälja något 
anmäl er till Braåsgården redan nu, det 
finns flera som redan har gjort det.
   Ser vi tillbaka på året som gått har det 
mestadels präglats av ”vanligt” 
samhällsarbete. Detta innebär ett otal 
kontakter med kommunens olika 
förvaltningar bl a angående målning av 
parkeringsrutor, byggstart Västra 
Stranden, laddstolpar för elbilar, 
belysning på Strandpromenaden till 
Kvarnagården, badplatsen etc, etc.
   Vi har förutom detta inlett ett samarbete 
med Braås GOIF i deras projekt 
Träffpunkt i Braås, ett nytt spännande 
projekt som kommer att betyda mycket 
för vårt samhälle.
    Vi kan konstatera att vårt försök med 
att anordna Vårmarknad, inte lyckades i 
år, så vi får ta oss en funderare på hur vi 
gör 2019.
   I övrigt har våra event varit lyckade och 
välbesökta under året.
   En förändring som har skett är att vi mer 
och mer gått över till att kommunicera 
med er samhällsbor via vår FB-sida, vilket 
medför en mer levande kommunikation 
och därmed ett aktivare styrelsearbete. 
Vi har dessutom provat på att rekrytera 
nya medlemmar till vår styrelse via 
FB- sidan, valberedningsarbete tenderar 
till att bli svårare och svårare. Detta 
medförde att tre nya har testat på att vara 
med som adjungerade i styrelsen i snart 
ett halvår. Om de vill fortsätta kommer de 
att väljas in på årsmötet. Vi kan konstatera 
att detta arbetssätt ger möjlighet till att nå 
bl a nyinflyttade, som vill påverka 
samhällets utveckling.

Slutligen vill jag tacka alla er som på ett 
eller annat sätt har hjälpt oss i vårt arbete 
med att göra Braås till ett fint och bra 
samhälle att leva i.

Önskar er alla 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Ingela Blad, ordf.

VÄXJÖ KOMMUN BJUDER IN TILL DIALOGMÖTEN I BRAÅSGÅRDEN
DIREKTMÖTE,  26 NOVEMBER, 18.30-21.00. Då finns våra politiker och 
förvaltningschefer på plats  för att svara på alla dina frågor om Braås nutid och framtid.
VISION 2050, 29 NOVEMBER 18.30. Nu lyfter vi fokus och diskuterar hela 
kommunens framtidsvision.
Välkomna till två intressanta kvällar. /Växjö Kommun

SÖN 18 NOV, KL 19.00
TÅRTGENERALEN
ENTRÉ: 75 KRONOR
(Förköp veckan innan på 
Braåsgården)

MÅN 10 DEC, KL 19.00
JOHN MARTIN BENGTSSON
ENTRÉ: 200 KR
Förköp på www.biljettkiosken.se eller direkt 
i Braåsgårdens reception. Endast ett fåtal 
biljetter kvar!

TOR 27 DEC, KL 14.00
BARNTEATER: VÄX UPP!
ÅLDER: 4-8 ÅR | 40 MIN | FRI ENTRÉ
Tej önskar sig något som luktar gott och Tim, 
som alltid går hungrig, vill ha något att äta. Men 
hur ska de gå tillväga? Vad får fröer att växa? Och 
vad behöver människan?

LÖR 29 DEC, KL 15.00
FILM: AGATHA - GRANNDETEKTIVEN
BARNTILLÅTEN | 77 MIN | FRI ENTRÉ
Agatha-Christine, eller AC som hon kallas, flyttar 
till en helt ny stad med sin mamma som är polis, sin 
storasyster som mest bryr sig om sin telefon, och 
sin lillebror som precis lärt sig säga “bajs”. A-C äl-
skar mysterier och deckarhistorier. Knappt har hon 
hunnit sätta upp sin detektivbyrå i den nya staden 
innan hon har ett fall. Agathas första fall blir att 
försöka lista ut vem det är som snattar i närbutiken. 

Julstämning i Braås
 Lör 15 dec kl 14.30-17.00, Braåsgården

Dans kring granen
Tomten kommer med godispåse
Marknadsstånd
Lotterier & chokladhjul
Åktur med häst och vagn

Korvgrillning
Gratis julfilm för alla barn
Glöggservering
Pub på Braåsgården  17-24.

Hjärtligt välkomna önskar Braås Samhällsförening och Braåsgården!

HÄNDER PÅ BRAÅSGÅRDEN
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Braåsbygdens 
Företagarklubb 
Ett annorlunda höstmöte i
Braåsbygdens Företagarklubb 

Det planerade höstmötet med Birgitta 
Johansson Hedberg och David Pagels kan 
tyvärr inte genomföras. Båda är alltför 
upptagna. 
   Under hösten har styrelsen för 
Braåsbygdens Företagarklubb istället varit 
i kontakt med alla sina medlemmar för att 
få veta vad dessa vill ha ut av sin förening. 
Många synpunkter har kommit men fler 
är välkomna från både våra nuvarande 
medlemmar och från andra företag och 
blivande företagare.
   Vår undersökning visar att företagen 
i första hand vill diskutera frågor som 
gäller samhället som helhet, vid sidan om 
näringslivfrågor alltså också frågor kring 
våra samlingspunkter som Braåsgården 
och den nya Ulvaskogsvallen. Skolan och 
integration av våra nya invånare är andra 
angelägna utmaningar.
   Våra kontakter med företagarna 
signalerar att vi behöver ta en ordentlig 
diskussion med kommunen och att det 
dessutom bäst sker i samarbete med 
Samhällsföreningen. Det mötet kommer 
sannolikt att ske i slutet av november. I god 
tid  innan kommer särskild information att 
gå ut med datum, plats och tidpunkt.

Braåsbygdens Företagarklubb
Styrelsen genom Bengt Johannisson

Brandkåren informerar
Brandmännen har nu genomfört hembesök 
i flertalet lägenheter av Vidingehems 
bestånd i Braås. Så här långt kan vi 
konstatera att nästan alla lägenheter har 
fungerande brandvarnare och de flesta vet 
hur viktigt det är att vara uppmärksam vid 
matlagning. Det som inte var lika välkänt 
är hur man ska agera om det är brand i en 
annan lägenhet och det är rök i trapphuset. 
Att gå ut i ett rökfyllt trapphus kan vara 
mycket farligt och det är många gånger 
säkrare att stanna i sin lägenhet, larma och 
invänta hjälpen. Att ha en brandsläckare 
och veta hur den ska användas är också 
en mycket bra försäkring, men viktigast är 
brandvarnaren som väcker dig och familjen 
i tid om det börjar brinna.
   Nu när vi befinner oss i den mörka 
årstiden vill vi påminna alla Braåsbor att 
använda reflexer när vi är ute på promenad 
eller cyklar.  
   Vill du träffa oss Brandmän så kommer 
några av oss att finnas på Julmarknaden, 
kom gärna fram och fråga om du undrar 
något.

Gamla Braås 
Gamla Sjöborgen 
Braås äldsta hus redan 1784 fick klockaren i Sjösås löfte att odla upp marken nere vid 
sjön. Han byggde här sitt boställe. Fram till 1815 var detta klockarbostället. Sedan 
användes det som ett vanligt torp under prästgården. Huset var inte stort bestod av 
förstuga boningsrum och kök.
   1900 fick skomakare Jakob Wilhelm Hartwigs änka, på grund av ekonomiskt trassel, 
flytta hit till den då utsynta stugan med sina fyra söner. Anna Sofia Hartwig försörjde sig 
som strykerska.
    Vid Anna Sofias frånfälle övertog sonen Olle Sjöborgen. Han försörjde sig bl.a. på att 
måla och dekorerade kistor, skåp, golvur. Olle målade även en del tavlor bl.a. den stora 
tavlan till fonden i Ordenshuset. På senare år, när filmduken i Ordenshuset inte längre 
togs ner mellan varje filmvisning, sattes tavlan upp i filmlokalens tak.
   Olle Hartwig hade tre barn som efter hans död använde sig av Sjöborgen som 
sommarbostad. Annexet har byggts under denna tid.
Nu ägs gamla Sjöborgen av Olles dotterdotter Ann-Sofie Hall och är sedan 2014 
utarrenderat till Campingplatsen.  

Pilås julmarknad
Lördag 1 dec 12:00-1600
Söndag 2 dec 12:00-16:00
 
Hantverk och jultomte kommer att 
finnas samt café med 
ostkakeförsäljning. För mer info 
välkommen att ringa 
Christel: 076-8468125
VÄLKOMNA!

PRO Braås
Vid PRO månadsmöte  29 oktober berättade 
Per Johan Weidolf om en tågresa från Växjö 
–Braås – Västervik. Vår PRO kör underhöll 
med visor.
   Under hösten har vi hunnit göra utflykt till 
Vetlanda i Åsa Nisses fotspår, gjort studie-
besök i Åseda hos Spaljisten och Profilgrup-
pen samt Rottne Industri och Erikshjälpen 
i Växjö.  
   Underhållning av Mats Rådberg, Rankar-
na och Monica Robertsson på Katedral-
skolan, Pilsner och Penseldrag i Konserthu-
set och ishockey i Vida Arena
   Ett gäng PROare har varit på bussresa till 
travet i Jägersro. Närmast på programmet 
har vi hyttsill i Boda.

Månadsmöte måndag 26 november 
kl. 14 
Torgny Samuelsson och Viola Hjelm. Sång 
och musikunderhållning. Kaffeservering. 
Behöver Du skjuts till/från mötet ring 072-
336 21 81 Ingrid L. 

Julbord måndag 3 december kl. 17 
Bengt Ingvarz spelar och sjunger.
Anmälan senast 28 november till Hans E 
070-533 08 22

Kurser och cirklar anordnas efterhand 
som intresse uppkommer.Kolla gärna på 
anslagstavlan på ICA där vi annonserar alla 
aktiviteter eller på www.pro.se/braas
   Är Ni pensionärer och intresserade av 
att vara med i PRO , kontakta någon i PRO 
styrelse. 

Hans Elingfors. 
Ordförande PRO Braås.
Tel 30822, 0705330822.

Artikeln är hämtad från skriften Gamla Braås som finns att beställa och köpa hos Lennart Hjert 
för 200 kr. Lennart nås på 0702730412.



Braås bibliotek 
• Måndag 12/11 kl 18.00 kurar vi skymning 
med högläsning av Ulla-Bell Johannisson. 

• Måndag 26/11 kl 18.00 berättar Christer 
Lindqvist om jultraditioner och folktro.

• Torsdag 29/11 kl 11.00 11-kaffe, kom och 
prata böcker och fika.

• Torsdag 6/12 kl 11.00 Babysagostund.

• Måndag 17/12 kl 14.00 Julsagostund för 
barn från 3 år.

Våra öppettider:
Måndag: 13-19
Tisdag 9-12
Onsdag: 9-12
Torsdag 13-19
 
Välkomna hälsar Veronica och Kristina 

Braåsgymnasterna
Välkomna på juluppvisning den 8/12 
kl 11:00 i Braås Sporthall
Årets tema är färg och programmet är 
skapat av Hanna Johansson.  

Vill du vara med i 
vårt härliga gäng? 
Våren-19 har vi 
behov av ledare till 
barngymnastiken 
F-13.

Föreningen står för 
den utbildning du behöver. Kontakta oss 
via vår föreningsmail om du är intresserad: 
braasgymnasterna@post.gymnastik.se
 
Hälsningar//Styrelsen
  

Hembygdsnytt
Välkommen till gammaldags 
julmarknad i Hembygdsparken 
söndagen den 9 december kl 15 – 18! 
Hurså gammaldags? Först och främst 
miljön naturligtvis. Timrade stugor i rött 
och vitt, skorstensrök mot stjärnbeströdd 
himmel - förhoppningsvis, ljussken genom 
innanfönster som glittrar i snön och kastar 
långa skuggor över tunet - förhoppningsvis. 
Julgröt och skinksmörgås att avnjutas vid 
sprakande brasa i Skattagården. Tovade 
och stickade tomtar, kransar av olika 
slag, handmålade djur, ost ystad på mjölk 
från kossor nära dig, struvor, skorpor, 
marmelad m m. Inga mängder av något; 
allt gammaldags lagom. Dessutom kan du 
fynda i vårt miniloppis. Till lagom priser. 
Vill du själv sälja något? Är du medlem i 
föreningen och har ett eget marknadsstånd 
kan du anmäla dig till Nisse: 070 6689862.
   I höst har parken haft besök av åk 6 och 
4 från skolan. Intensivt och lärorikt för oss 
alla. På skolans Öppet hus dag i januari kan 
du i biblioteket se elevernas utställning som 
ett resultat av besöket.
   Årets hembygdsstipendiat är Birger 
Ivarsson med familj i Leaskog. Ur  
motiveringen: …” i åratal röjts och 
avverkats för att behålla och utveckla 
betesmarker och ängsmark.” En hänförande 
utsikt över Örken har på så sätt skapats för 
oss alla att njuta av.
Tack än en gång till alla er som på olika sätt 
bidragit till parkens överlevnad ännu en 
säsong! 
   Vintermörkret kommer att sänka sig över 
oss och Hembygdsparken. Klimathotet till 
trots får vi hoppas att det förra skingras 
framåt februari även nästa år. Till dess 
välkomna till julmarknaden och en riktigt 

God jul och ett Gott nytt år!
Styrelsen/ Ullabell Johannisson

Kalender
• Sön 11/11 kl.18.00, Drev-Hornaryds kyrka
Rockmässa med bandet SnakeHill 
Groovers.

• Sön 18/11 kl.16.00, Dädesjö kyrka.
Musikgudstjänst med Växjö 
manskör. Pastoralchef Daniel Sjöö 
välkomnas av domprost Christopher 
Meakin.

• Sön 25/11 kl.16.00, Sjösås gamla kyrka, 
Braås. Taizémässa.

• Sön 2/12 kl.16.00, Sjösås nya kyrka, Viås
Förstaadventsgudstjänst med Viibra 
kören och Gert Blom, trumpet. 
Kyrkkaffe.

• Sön 9/12 kl.11.00, Sjösås g:a kyrka. 
Högmässa.

• Ons 12/12 kl.18,30, Drev-Hornaryds 
kyrka.
Lucia. Kyrkkaffe.

• Sön 16/12 kl.16.00, Dädesjö kyrka.
Julkonsert med Ingmar Nordström, 
Yvonne Tuvesson Rosenqvist, 
Kyrkokören.

• Lör 22/12 kl.18.00, Sjösås g:a kyrka.
Vi sjunger in julen.

- Mån 24/12 kl.12.00, Drevs g:a kyrka.
Julbön med kyrkokören.

• Mån 24/12 kl.23.30, Sjösås g:a kyrka.
Midnattsgudstjänst med Gunvor 
Solén, Anders Nilsson, sång.

• Tis 25/12 kl.07.00, Sjösås nya kyrka, Viås. 
Julotta

• Sön 30/12 kl.16.00, Drev-Hornaryds 
kyrka.
Musikgudstjänst. ”Musik i vinterns 
tid”

• Sön 6/1 kl.18.00, Drev-Hornaryds kyrka.
Musikgudstjänst med julspel.

• Sön 13/1 kl.11.00, Sjösås g:a kyrka. 
Mässa.

• Sön 20/1 kl.16.00, Sjösås nya kyrka.
Musikgudstjänst. Kyrkkaffe.

Braås GOIF
Bygget med den nya 
klubblokalen i full gång. 
Förhoppningsvis kommer 
det bli klart i mars månad. 
Vi har tyvärr haft fortsatta 
problem med inbrott och 
vi tittar nu på någon form av övervakning 
för att slippa detta framöver.
För den mer sportsliga delen så kan vi 
rapportera att det går väldigt bra för alla 
våra lag i seriespel och cuper. Vi hade ett lag 
som var med i Bullerby Cup där man endast 
förlorade en match på hela cupen vilket är 
otroligt bra gjort. Tack lag P07/08 för en 
riktigt rolig och spännande cup.
   Vi hade en gemensam fotbollsavslutning 
i sporthallen där Braåsfostrade André 
Andersson (Vipers) och Daniel Rahimi 
(Lakers) var med och svarade på frågor om 
sin karriär. 
   Vi kommer även att göra comeback i 
Sister City med 6 spelare som kommer få 
möjlighet att åka och spela fotboll i USA om 
2år, nästa år kommer vi att ta emot spelare 
därifrån. 
   Nu är innebandysäsongen igång och vi har 
tre lag i seriespel. Passa på att komma ner 
till någon av matcherna och heja på våra 
lag. Matsschema finns på vår hemsida. Alla 
tre lagen kommer även vara representerade 
på Gothia Cup strax efter nyår.
   Vi har en del utmaningar framöver då 
vi vill komma igång med ett A-lag igen. Vi 
var på god väg men det faller på att vi inte 
kan hitta engagerade ledare/tränare till 
truppen. Snälla ni som läser detta, rann-
saka er själva och ställ er frågan om vi ska 
behöva låta våra ungdomar fortsätta i andra 
föreningar bara för att vi i Braås inte kan få 
fram några som vill ställa upp och hjälpa till 
med ett A-Lag.
   Vi behöver även hjälp till plankommittén 
som kritar åt oss innan matcher. Ett inte 
allt för betungande uppdrag om man är 
många som hjälps åt. Som de flesta andra 
föreningar bygger hela vår verksamhet på 
de frivilliga insatser som görs och allt blir 
enklare om vi är fler som hjälps åt. Vi lovar 
att ni inte kommer behöva tillbringa all 
ledig tid med Braås GoIF men att en timme 
då och då kunna ställa upp är guld värt för 
oss.
   Vill avsluta med att presentera framtidens 
mötesplats i Braås, detta är ett projekt vi 
jobbar med för att få en bättre integration 
och en möjlighet för ännu fler att upptäcka 
hur kul och spännande idrott kan vara. Mer 
info kring detta kommer framöver.



Rea på kvalitetesstöveln  ARXUS 
ofodrad och fodrad 1000:- ord:pris 1495:-

Solrosfrö, vildfågelfrö, torkad mjölmask och 
talgbollar m.m vi har allt för dina flygande 
vänner i trädgården.

Eldningspellets 
6 och 8 mm 
832kg/pall  2495:-

Stallströpellets 
840kg/pall 2495:-

Öppettider:
Måndag-Fredag: 7.00-17.30
Lördag:  9.00-13.00
Söndag: Stängt
Adress: Sjösåsvägen, Kruthuset, 363 91 Braås,
Tel: 0474-30330, Epost: info@braasjarn.se

• Sön 11/11 kl.10 Gudstjänst. Stanley Källner, Marita Lagnander 
• Sön 18/11 kl.10 Gudstjänst. Inger Söderberg, Anders Gustavsson
• Mån 25/11. Bibelfest. Med Olof Brandt från Svenska 
Bibelsällskapet Mia Berggren, mfl
12.30 Festmåltid
14.00 Gudstjänst med bibelfest och efteråt kaffe och tårtbuffe.
• Sön 2/12 kl.10 Adventsgudstjänst. Mia Berggren, Britta 
Petersson
• Sön 9/12 kl.10 Samling vid korset. Bibelläsning, sång och 
nattvard. Elin Elmgren
• Sön 16/12 kl.10 Gudstjänst. Thore Hildingsson, Anders 
Gustavsson
• Mån 24/12 kl.11 Gudstjänst. Sofi Mattsson, Marita Lagnander 
m flera
• Ons 26/12 kl.10 Gudstjänst. Mia Berggren
• Tors 27/12 kl.17-19, Messy Church. Tema: Julnatten
• Sön 6/1 kl.10 Gudstjänst.
Gröt och Gemenskap. Vi inleder året med en grötfest för alla åldrar. 

Stickkafé, Varannan torsdag 18.30 i ojämna veckor
Kontakt: Marita Lagnander 070-547 77 28 
Tisdagscafe, Varje tisdag 10-12 fram till jul.
Välkommen till fika och gemenskap.

En Braåsbos betraktelse
Betlehemsvägen! Här kan vi inte bo, vad det första jag sa när jag såg 
gatuskylten. Vi kom till Braås i lånad bil för att min man skulle besöka 
Volvo angående ett jobb. Men vi flyttade hit och vi är kvar än. Nu har 
vi bott här i nästan fyrtio år och står mitt i en husrenovering. Det har 
gjort att vi är ständiga besökare på tippen. Det är mycket som ska 
slängas när det nya ska in. Nu är vi i stadiet att plocka in de resterande 
sakerna in i de nya skåpen.  Det är nu den sista rensningen sker.
   I en gammal glasslåda ligger ett antal nycklar, cykelnycklar, nycklar 
till hänglås, små nycklar till resväskor mm och ett par nycklar med en 
röd namnbricka.Det är nycklarna till Ringstorp, basen för 
friluftfrämjandets olika verksamheter under 70- 80 och 90 talet. De 
har aldrig blivit återlämnade. Nycklarna gick till strövarnas förråd, ett 
gammalt plåtskåp, som stod i ladan. De blev kvar hos mig då ingen 
tog över dem.
   Vi hade inte bott länge i Braås förrän jag blev engagerad i 
Friluftsfrämjandet, som en av många ledare för strövarverksamheten. 
Vi var två ledare i varje grupp. Vi hade vår lägerplats där vi byggde 
vindskydd, trefot för den gemensamma grytan och sittplatserna runt 
om. Här samlades man varje gång man träffades och fikade från den 
medhavda ryggsäcken.
   På vintern var det skidskola. Det var snö på den tiden. När våra barn 
gick i skidskolan kunde jag själv åka på längden i preparerade spår. 
Det fanns backe med lift, men det var inget för mig. Tyvärr försvann 
vinterverksamheten med bristen på snö. På somrarna var det 
flerdagasläger med övernattning i det stora militärtältet eller i 
vindskydd. Att sova ute med kamrater, laga mat över öppen eld, 
klättra uppför Älmeberg och paddla kanot  nere  vid Björkudden 
stärkte många barns självförtroende. Även Braåsgymnasterna hade 
sina sommarläger med avslutande uppvisning uppe i Ringstorp. 
   Det var en rolig tid, både min man och jag lärde känna många Braås-
bor under den här tiden. Att få vara en del av föreningslivet var ett bra 
sätt för oss att känna oss hemma i Braås.
  Tiderna förändras och stormen Gudrun gjorde definitivt slut på 
verksamheten uppe i Ringstorp. Idag är det bara gymnastiken som är 
kvar, men nu i den nya idrottshallen.
   Ringstorp ägdes för länge sen av Nils Persson. Han som var 
riksdagsman och talman i Sveriges riksdag. Han har en gata uppkallad 
efter sig, Talmannens väg. 

Betraktelse av Gunilla Altin

Vi skulle gärna vilja att du delar med dig av en ” betraktelse”; vilket 
kan vara något som har hänt, något ni tänkt på, något som ni 
skulle vilja göra etc. Det kan handla om dåtid, nutid, dåtid kopplat 
till nutid, något roligt, tråkigt, spännande....ordet är fritt!
Maila till: brasan@braas.se


