
Ordförande har ordet
Önskar er alla en God Fortsättning på 2019. 
Det nya årets arbete börjar som vanligt, 
i föreningslivet, med att delvis avsluta 
föregående år. Analys pågår av vad som var 
bra med 2018 och vad vi behöver se över 
för att möta ett nytt år och därmed nya 
utmaningar.
   Vi har årsmöte 28 mars i Braåsgården, 
inför det finns det tillfälle för er alla att 
komma med förslag och tankar om vad vi 
behöver arbeta med. Motionerna skall vara 
oss tillhanda senast 10 mars. Till årsmötet 
kommer Anders Elingfors, förvaltningschef 
för utbildningsförvaltningen att vara 
mötesordförande och Mats Wahlsten, rektor 
Braås skola att delta. Fokus i vår kommer att 
vara samarbete med vår skola för att erbjuda 
så goda förutsättningar som möjligt för våra 
barn och skolans personal.
   2019 kommer att vara året då Braås får nya 
strandtomter. Tomterna kommer att vara 
klara för försäljning sen sommar- tidig höst 
och det finns flera intressenter som vill bygga 
hus vid Örkens Strand. 
   Inför sommarsäsongen har vi skrivit avtal 
med ny entreprenör som kommer att driva 
Campingen åt oss.
   Vi kommer att fortsätta vårt arbete i våra 
olika arbetsgrupper och ansvarsområden. Ett 
nytt Visionsprogram kommer att tas fram 
till årsmötet. Under Braås Direkt- mötet, 
framkom en rad synpunkter och tankar 
som vi kommer att följa upp och ta med i 
Visionsprogrammet.
   Vi har under året testat att leta ledamöter till 
styrelsen på sociala medier, vilket visade sig 
vara en bra metod. Det resulterade i att vi fått 
två nya ledamöter, som kommer att föreslås 
bli invalda vid årsmötet.
 
Önskar er alla fina vintermånader
Ingela Blad, ordf.

Eftersom frågor gällande speciellt skola 
och integration uppkommit i samhället 
valde kommunpolitikerna att med kort 
varsel lägga ett Direktmöte i Braås den 26 
november för att. Ett 60-tal åhörare fanns 
på plats.
   Kvällen inleddes med ett välkomstan-
förande av kommunstyrelsen ordfö-
rande Anna Tenje. Därefter berättade 
planeringschefen Paul Herbertsson 
om den planerade byggnationen vid 
Örkens strand, mittemot infarten till 
Volvo. Där planeras det för 20 villor och 
två flerfamiljshus. Byggstart för va/el i 
etapp 1 med 9 st villatomter beräknas till 
mars-april 2019. Försäljning kan starta 
under sommaren med en möjlig byggstart 
under hösten. Varje tomt kommer att vara 
på ca 1000 m2, med en maximal byggyta 
på 25 %. Byggstart av etapp 2 är beroende 
av hur försäljningen går i etapp 1. Även 
Naturmarken längs sjön ska göras mer 
attraktiv.
   Representanter från skolan och förskola, 
Caroline Hedenbergh områdeschef 
utbildningsförvaltningen, Mats 
Wahlsten rektor och Marie Tegn-
vallius förskolechef berättade om 
situationen på skolan och förskolan. På 
Braås skola finns 358 elever i årskurserna 
F-9. Mats beskriver vissa svårigheter 
såsom att skolgården är stor och torftig. 
Lokalerna har blandad status och behov 
finns av renovering. En stor utmaning för 
skolan har de senaste åren varit rekry-
tering av lärare, många lärare söker sig 
hellre in till centralorten. För att avlasta 
befintlig personal från att ägna mycket tid 
åt att leta ny personal kommer man nu 
att anställa en rekryterare för rekrytering.      
Mats berättade även att de arbetar med 
en skolkultur som har något oroande 
inslag vad det gäller attityder, språkbruk 
och värderingar. På förskolan finns det ca 
151 barn inskrivna i Braås och 37 barn i 
Dädesjö.
   Näringslivschef Anna Sjödahl 
pratade om kommunens vision om skapa 
ett gott företagsklimat i kommunen 
där det ska vara gynnsamt att starta 
och driva företag. Strategier för att 
uppnå detta är exempelvis att tillgodose 
kompetensförsörjning samt effektivare 
myndighetsutövning. Hon ser det om 
viktigt att hålla god dialog med tex Braås 
företagarklubb. 
   Därefter pratade Per Sandberg för-

valtningschef på Arbete och Välfärd 
kort om hans tankar kring vad som är 
viktigt för en god integration där viktiga 
aktörer är skola och näringsliv. Förvalt-
ningen försöker å sin sida arbeta mycket 
förebyggande med hjälp av en socialrådgi-
vare, fältverksamhet på kvällar och helger 
och att bemanna medborgarkontoret som 
finns på biblioteket 1 gång i veckan.  
   Monika Skagne kommunchef 
pratade om projektet Art of landscape som 
med hjälp av naturen som konstnärligt 
underlag skapa möteplatser där kropp 
och själ mår gott. Hon nämner att GOIFs 
önskan om en träffpunkt skulle kunna ses 
som ett sådant konstverk. 
   Vidare berättade Johan Schwab om 
visionen för denna träffpunkt/multi spor-
tarena som ska kunna erbjuda möjligheter 
till utförande av många olika sporter och 
aktiviteter såsom tennis, padel, boule 
och fotboll förstås. Man hoppas även att 
det ska locka till familjära aktiviter och 
tillfällen att mötas kring exempelvis en 
grillplats. 
   Efter en fikapaus var det tid för 
frågestund. Där kom frågan upp om 
den torftiga utemiljön på skolan som 
till stora delar domineras av grus och 
lera. Pernilla Torneus ordförande i 
utbildningsnämnden svarade på det 
och berättade att frågan varit aktivt uppe 
på agendan för två år sedan men att den 
verkar ha ramlat mellan stolarna sen. 
Hon menar att det inte borde vara så svårt 
att åtgärda och lovar att lyfta frågan igen 
snarast. 
   PRO har en fråga kring ny möteslokal 
för dem då de inte längre kommer kunna 
vara på Sjöliden. De undrar även kring 
halksskydd men får till svar att kommu-
nen inte tillhandahåller halkskydd för 
utomhusmiljö. 
   Det kom upp ett förslag inför åttonde-
klassernas praovecka att bjuda in företag 
och vårdnadshavare till skolan för att 
tillfälle till presentation och samverkan. 
Mats tyckte det lät som en god idé. 
   Tomas Thornell, kommunalråd (S) 
summerade och avrundade kvällen och 
tackade alla som kommit. 

Årsmöte i Braås Samhällsförening 
Torsdagen den 28 mars kl 19.00 i Braåsgården. Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast 10 mars. På programmet får vi info om Braås skola m m
VÄLKOMNA

Anteckningar från Direktmötet i Braås 26 november



Braåsgymnasterna
Vi hälsar alla nya och gamla medlemmar 
välkomna till ett nytt 
härligt gymnastikår!
Braåsgymnasterna 
har just startat upp en 
ny termin och vi har 
omkring 140 barn och 
ungdomar som tränar 
hos oss. För att tjäna lite extra pengar till 
vår förening kommer vi att under vecka 6 
och 7 genomföra en insamling av PET-flas-
kor och burkar. Har du några du vill skän-
ka tar vi tacksamt emot i Braås sporthall 
Måndag 4/2 och 11/2 kl. 17–20.30, Tisdag 
5/2 och 12/2 kl.17–18.30, Onsdag 6/2 och 
13/2 kl. 17–19.
   Den 23 mars arrangerar vi gymnastik-
tävlingen Redskapscupen klass 7,8 i Braås 
Sporthall, missa inte det.
   Vi söker nu ledare till hösten-19 för 
barngymnastik födda 2015. Du behöver 
inga förkunskaper, föreningen står för din 
utbildning. Vi söker även dig som är in-
tresserad av styrelsearbete då det kommer 
finnas lediga platser i mars då vi har vårt 
årsmöte. Hör av dig till vår föreningsmail 
om du är intresserad, braasgymnasterna@
gmail.com.
 
Ann-Sofi Andedersson//Ordförande 

Kvinnor om kvinnor
I Smp 12/1 finns en artikel om en 
kvinnogrupp i Älmhult som lyfter fram och 
porträtterar kvinnor från bygden genom 
historien. Spännande och lovvärt, tycker 
jag. Varför inte göra detsamma? Vilka 
var de i vår bygd,  kvinnorna i torp och 
backstugor, på herresäten, i prästgårdar och 
knektatorp? Sierskan i Ulvaskogen, häxan 
eller helbrägdagörerskan Kata, Märtha 
Magnidotter i Hornaryd bland många andra 
vilkas historia fallit i glömska eller inte alls 
berättats. Är du intresserad av att försöka 
hitta dem och på olika sätt låta dem berätta 
sin historia hör av dig till undertecknad, 
070 983 76 02.
 
Ullabell Johannisson 

Brandkåren informerar
Vi har nu summerat 2018 
och kan konstatera att 
Brandkåren i Braås var ute på 
ett nittiotal utryckningar, det 
är något fler än tidigare år. 
Den torra sommaren bidrog 
till ett stort antal bränder i 
skog och mark, det var också 
många trafikolyckor men i 
övrigt normalt. Det saknas 
fortfarande personal i räddningsstyrkan 
och vi ser gärna att du kvinna eller man 
som är intresserad söker via vrtj.se eller 
kontaktar någon i brandkåren direkt, t.ex. 
till den som kör den lilla brandbilen (FIP*). 
Närmast kommer vi att fokusera på bytet av 
den stora brandbilen som kommer att ske 
inom de närmaste månaderna. Det medför 
byte av en del utrustning och någon ny 
funktion som vi kommer att behöva öva på 
att använda. Vi vill igen påminna er som är 
ute och går eller cyklar när det är mörkt att 
använda reflexer och belysning.  
(* Första Insatsperson)

Braås skola 
Öppet hus på Braås skola torsdagen 
den 31 januari. 
Braås skola visar upp sin verksamhet för 
familj, vänner och invånare i Braås sam-
hälle:
16.30-17.30 åk 4-6 
17.30-19.30 åk 7-9
Informationsmöte för blivande åk 7 hålls kl. 
17.30 i skolans matsal.
Årskurs 6 planerar skolresa och säljer 
därför fika under kvällen. I samarbete med 
hembygdsföreningen har årskurs 6 gjort en 
utställning som kan besökas på biblioteket. 
Under kvällen bjuder även övriga klasser in 
till klassrumsbesök och utställningar. Glöm 
inte att besöka fritidsgården, som också 
visar upp sin verksamhet.
 
Välkomna!
Personal och elever på Braås skola

Gamla Braås 
Frans i villan - Braås Konditori
1904 byggde Frans Emil Samuelsson (en bror till Albin Nylén) ett tid-
stypiskt hus med mycket snickarglädje, torn och tinnar på denna tomt. 
Han hyrde ut resanderum och hade servering. Till sin hjälp hade han 
Albertina Johansson(syster till August Johansson och Karl Eklöv). Efter 
Albertina anställdes Sockerbagerskan Ester Niklasson en tid. På gården 
fanns ett stall till resandes hästar. Frans dog 1925
   Vem ägde huset sedan? Då det byggdes om till lägenheter.
1928- 1937 bodde Olga och Anton Remen i fastigheten tillsammans 
med sina 8 barn som ev. ägt fastigheten.
   1939-1975 ägdes huset av Arthur och Britt Remén som hade Café och 
Konditori. Det bakades i Elofssons källare 1941-1949, då byggdes huset 
om och de fick ett eget bageri. En bagare anställdes ”Kalle bagare”. 
Som bagare har också Lewi Helmersson, Tommas Jarl och Jan-Bertil 
Johansson varit anställda. Det inreddes även 2 lägenheter på övervånin-
gen, själva bodde Reméns i en, den andra hyrdes av bagaren.
   Gårdshuset användes som förråd, här klädde även Braås GOIF:s 
fotbollslag om. En bostad till anställd personal fanns också här som 
kallades ”Bölet”.
Efter Remén övertogs verksamheten av Hennings konditori. 
   Tord Fransson köpte sedan huset. Caféet drevs en kort tid av Christer 
Ilbratt, han drev även Pensionatet. Sedan byggdes Konditoridelen om 
till Pizzeria med ingång från torghallen. Har varit flera olika pizzabagare 
här. 2010 byggdes åter lokalerna om nu blev det en Lunchrestaurang.
   I bageriet startades en klädbutik (barnkläder). Efter klädbutiken fanns här Bladhs Begravningsbyrå och de sålde även mattor på 
1980-talet . Taxi flyttade in här efter att några år haft sin beställningscentral i gamla hemvårdarinnebostaden Skolgat.15 och fanns här 
till Braås taxi lades ner.
Sedan 2011 ingår även dessa lokaler i lunchrestaurangen. I en av lägenheterna på övervåningen hade RIA sin verksamhet några år. Nu 
är det åter 2 lägenheter som hyrs ut.

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 4/12 kl 10 Sagoyoga med Anna 
Stenung för barn från 3 år. 

• Tisdag den 5/2 kl 15 börjar vårens 
bokklubb för vuxna, nu med indiskt tema.  

• Torsdag 29/1 kl 11 startar 11-kaffet, med 
fika och boktips. 
Glöm inte våra sportlovsaktiviteter för 
barn!  
Öppettider:
Måndag: 14-19
Tisdag: 9-12
Onsdag: 9-12
Torsdag: 14-19
Tel.nr: 0474 – 62 20 40 
Välkomna hälsar Veronica och Kristina 

Braåsbygdens 
Företagarklubb 
Årsmöte tisdagen den 5 februari 2019 
kl. 18.00-ca 20.30 i Braåsgården 

Program:
Volvos platschef Jonas Lakhall presenterar 
sig och företagets nuvarande och framtida 
verksamhet.

Paus (klubben bjuder på förtäring) 

Formella årsmötesförhandlingar 

Information om vårens aktiviteter 
(samarbete med skolan kring prao-platser, 
vårmöte kring företagsutveckling, stöd till 
Braås Goif och dess mötesplats).

Anmäl deltagande i mötet senast den 
29 januari till Arne Johansson  
(arne.aj.johansson@telia.com) 

Mycket välkomna
Bengt Johannisson, ordförande
Styrelsen genom Bengt Johannisson

Kalender
• Tis 22/1 kl.18.00, Braås församlingshem. 
Språkcafé.
 
• Sön 27/1 kl.16.00, Sjösås g:a kyrka. 
Mässa. Linda Berglund, Carina 
Stjernquist Carlsson. 

• Sön 3/2 kl.18.00, Drev-Hornaryds kyrka. 
Ljusgudstjänst. Daniel Sjöö, Magnus 
Åberg. 

• Tis 5/2 kl.18.00, Braås församlingshem. 
Språkcafé. 

• Sön 10/2 kl.18.00, Sjösås g:a kyrka. 
Taizémässa. Linda B, Carina SC. 

• Ons 13/2 kl.12.00, Braås församlingshem. 
Sopplunch.

• Sön 17/2 kl.16.00, Sjösås nya kyrka. 
Gudstjänst. Kyrkkaffe. Linda B, Carina 
SC. 

• Tis 19/2 kl.18.00, Braås församlingshem. 
Språkcafé.

• Sön 3/3 kl.11.00, Braås församlingshem. 
Fastlagssöndagsgudstjänst. 
Församlingslunch. Linda B, Carina SC. 

• Tis 5/3 kl.18.00, Braås församlingshem. 
Språkcafé. 

Dädesjö Föreläsnings-
förening Våren 2019
•  To 31/1 19.00, Hembygdsgården        
”Här är mitt och Augustinas liv, 
minnen och anekdoter blandat med 
sång & musik” Siw Carlsson och Marcus 
Silvander, Alstermo
 
•  Må 25/2 19.00, OBS veckodag! 
Hembygdsgården           
Teater: ”Fogelstad - fem kvinnor - 
fem viljor - en tanke”. Kaffeservering
 
•  To 28/3  19.00, Hembygdsgården          
Missing People
Annica Kling, Älmhult, samordnare för 
Missing People i Kronobergs län, berättar 
om arbetet att hitta försvunna. 



Gatusalt 25 kg 89:- 

Halkskyddsmedel Is&Snö ISIOFF -10°C 5L 99:-
isiOFF smälter is och snö effektivt ner 
till -10°C. Produkten är skonsam mot 
djurens tassar och ger inga saltfläckar 
på skor, kläder, mattor eller golv. 
 
Halkskyddsmedel HalkNIX 20L 299:-
halkNIX missfärgar inte och är ofarligt 
för växter, djur, betong och avloppssystem. Innehåller 
varken salt eller kemikalier. 20 L hink. 
 
Masi 60 XL, praktisk snöskjutare 60cm 579:- 
 
SNÖRAKA POLAR 55CM 369:-
En lätt och rejäl snöraka för krävande snöröjare, bredd 55 
cm.

Öppettider:
Måndag-Fredag: 7.00-17.30
Lördag:  9.00-13.00
Söndag: Stängt 
Lördagen den 26/1 har vi stängt då vi är iväg på 
Bolistmässa.
Adress: Sjösåsvägen, Kruthuset, 363 91 Braås,
Tel: 0474-30330, Epost: info@braasjarn.se

En Braåsbos betraktelse
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! 
Det kan också vara en bild som är betraktelsen.
Maila till: brasan@braas.se

 
TRYGGT 

TRIVSAMT 
TILLGÄNGLIGT



www.vidingehem.se

Välkommen hem!
Hur man inreder sitt hem beror på den personliga 
smaken. Men för att man överhuvudtaget ska kun-
na kalla det ett hem måste ett par grundförutsätt-
ningar vara på plats. Vidingehem tillhandahåller 
trygghet, trivsel och tillgänglighet – resten är 
upp till dig och möjligheterna är oändliga!

• Sön 3/2 kl.10 Gudstjänst. Sofi Mattsson, 
Anders Gustavsson 
• Sön 10/2 kl.10 Gudstjänst. Mia Berggren 
• Sön 17/2 kl.10 Samling vid korset. Bibelläsning, sång och 
nattvard. Elin Elmgren 
• Sön 24/2 kl.10 Gudstjänst. Mia Berggren
• Sön 3/3 kl.10 Gudstjänst. Mia Berggren 
• Sön 10/3 kl.10 Gudstjänst. Thore Hildingsson 
• Sön 17/3 kl.10 Gudstjänst. Stanley Källner 

Stickkafé 
Varannan torsdag 18.30 i
ojämna veckor 
Kontakt: Marita Lagnander 
070-547 77 28 
Tisdagscafe  
Tisdagar 10-12
Välkommen till fika och gemenskap.
Fördjupade samtal, sång och en kopp med böner. 

Onsdagsbön
Välkommen med till bön, onsdagar mellan 18-19

Tupp i sina bästa dar.


