Årsmöte i Braås Samhällsförening

Braås Samhällsförenings ÅRSMÖTE 2019
Onsdagen den 27 mars, kl 19.00 i Braåsgården.
Kvällens program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Mötesordförande är Anders Elingfors, förvaltningschef på Växjö kommuns
utbildningsförvaltning.Tillsammans med rektor Mats Wahlsten kommer han att beskriva
nutid och framtid för Braås Skola.
Välkomna till en intressant kväll med vår skola i fokus, då du har möjlighet att ställa
frågor och framföra dina synpunkter.
Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg.
/Braås Samhällsförening

Brandkåren informerar
Vidingehems projektledare
Liselott Ericsson vid den
nya naturlekytan.
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MÖTESPLATS

MOVÄGEN
Lördag den 4 maj mellan 12.00
och 15.00 inviger vi Movägens nya
utemiljö. Välkommen att fira med
oss och våra hyresgäster!
Det blir fest, vi bjuder på något att
äta och roliga aktiviteter för såväl
stora som små. Håll utkik efter hela
programmet på vår webbplats.
Mötesplats Movägen är ett projekt som till
hälften finansierats av Boverket. Målet är att
föra människor samman och främja goda
relationer mellan boende i området.

www.vidingehem.se

Den 21/2 var en
händelserik dag för
räddningstjänsten
i Braås som fick
undsätta vid flera
trafikolyckor i det hala
väglaget som rådde
då. När detta skrivs
väntar vi fortfarande
på den brandbil som
ska ersätta vår gamla
trotjänare. Vår nya
Brandbil kommer att ha
samma anropsnummer som den gamla dvs.
267-1310.
Räddningstjänsten i Braås och Rottne
har genomför gemensamma övningar för
att öva samarbete vid större händelser. Det
har varit uppskattade övningar som gett oss
värdefulla erfarenheter.
Vi kan glädjande nog se fram mot en
förstärkning av styrkan då vi kan välkomna
Rickard som nu bara väntar på att en
utbildningsplats ska bli tillgänglig. Så snart
som utbildningen är genomförd kommer
han att ingå i ordinarie beredskapsstyrka.
Närmaste tiden framåt kommer mycket
övningstid att läggas på den nya brandbilen
som vi hoppas snart kommer att levereras
till oss i Braås.
Räddningstjänsten vill passa på att varna
för isarna som kan vara förrädiska nu,
särskilt när vårsolen snabbt kan göra isarna
mjuka.

Ordförande har ordet

I skrivande stund kan man inte tro att
det fortfarande är februari, solen skiner,
snödropparna blommar och isen är i
stort sett borta på Örken. Är det våren
som kommit redan eller är det redan ett
aprilskämt....tiden får utvisa det.
I vilket fall som helst, går verksamhetsåret
2018 mot sitt slut. Välkomna till vårt
årsmöte, se annons.
Ett nytt verksamhetsår ligger framför oss
och det brukar bli både utmaningar och
överraskningar. Det som är mest primärt
i vår föreningen, som i andra föreningar
är brist på funktionärer. Man behöver inte
vara med i styrelsen, men kan tänka sig
att hjälpa till vid de olika evenemangen
och liknande aktiviteter. Vi kommer att
begränsa oss till tre event i år
- Mopedrally, start och mål vid Braåsgården
- Braåsfestivalen
- Julstämning i Braås
Hör gärna av dig om du har lust att hjälpa
till.
Vår ambition är att fortsätta med
att utveckla Braås tillsammans med
andra föreningar och organisationer. Vi
väntar fortfarande med spänning på att
kommunen skall sätta spaden i marken och
påbörja projekteringen av de nya tomterna.
Vi kommer också att få utökad belysning på
Strandpromenaden till Bolist, och jobbar
med att få belysning på det iordninggjorda
elljusspåret, som saknar just elljus.
Vi har även haft möte med kommunens
säkerhetschef för att jobba med
krisbearbetning på lokal nivå. Som en följd
av det mötet kommer vi under året att ta
fram en handlingsplan för Braås.
Önskar er alla en fin vårvinter och väl mött
på Årsmötet.
/Ingela Blad, ordf.

Utdelare sökes

Känner du för en promenad eller cykeltur i
Braås samhälle en gång varannan månad?
Vi behöver utdelare för Brasan i området
öster om Betlehemsvägen, från rondellen
ner till och med Quistgaards väg, inklusive
Movägen. Där finns drygt 200 postlådor.
Intresserad? Hör av dig till Marianne
Arfvidsson, tel. 070 270 5503.
Ett stort TACK till Per-Lennart Björn för
ditt arbete med att dela ut Brasan under
många år. Lycka till med flytt och ny
bostadsort.
/Samhällsföreningen

Stöd Braås Ponny och Ridklubb

Vi säljer Serla hushålls- och toalettpapper.
Vi säljer detta säckvis, 190kr/säck.
12 rullar hushållspapper /säck
24 rullar toalettpapper /säck
Vill du göra en beställning eller har frågor sms:a
eller maila Annie Gustafsson på: 070-6590545
annie.ag.gustafsson@telia.com

Braåsbygdens
Företagarklubb

Ange i meddelandet hur många av vardera sorten
papper du vill ha och ditt namn.
Sista försäljningsdag är 31 mars 2019
Tack för ditt stöd!
Läs gärna mer om oss på vår hemsida
Braås Ponny o RK - Ridsport - IdrottOnline Klubb

Braåsgymnasterna

Verksamheten är nu
i full gång och den 23
Årsmöte 2019 hölls den 5 februari. Detta
mars arrangerar vi
inleddes av att Volvos nya platschef Jonas
Redskapscupen
Lakhall presenterade sig och hans och
i Braås Sporthall.
Volvos vision om nuvarande och framtida
Kom gärna och heja
verksamhet. Detta var mycket intressant
fram våra lag, några
att lyssna på. Jonas pratade även om både
Braås och Braåsföretagens vikt för fabriken. gymnaster gör sin
Styrelsen konstituerades enligt följande:
första tävling.
ordförande Henrik Karlsson 1år,
Friluftsfrämjandet/Braåsgymnasterna
v. ordförande Johan von Sivers 1 år,
inbjuder alla medlemmar till årsmöte den
kassör Arne Johansson, sekreterare Gunilla 7 mars kl 18:00 på Braås lunchrestaurang.
Schwab.
Är du intresserad av styrelsearbete
Är ni på väg eller har precis startat ett
så hör av dig via vår mail
företag i Braåsbygden? Kontakta gärna oss
braasgymnasterna@gmail.com
för mer information vad företagarklubben
kan göra för er. (Henrik K, 070 260 87 03
Hjärtligt välkomna!
henrik@karlssonsgrafiska.se)
/Styrelsen
Ann-Sofi Andersson, ordförande
/Braåsbygdens Företagarklubbs styrelse
genom Henrik Karlsson

BRAÅS

Vi har haft årsmöte i församlingshemmet
med ca 100 medlemmar närvarande.
Lennart Hjerth och Birgitta Johansson
avgick ur styrelsen. Matz Gustavsson
och Birgitta Winter valdes in som nya
ledamöter i styrelsen. Hans Elingfors omvaldes till ordförande och Christian Fredriksen omvaldes till ledamot i styrelsen.
Efter årsmötesförhandlingarna serverades
smörgåstårta och därefter underhållning
av Siv Karlsson, Alstermo.
Föreningen har startat upp planeringen
av årets kurser, aktiviteter och resor/utflykter. Programblad kommer förhoppningsvis att vara klara till månadsmötet 29 april.
Vi strävar efter att föreningen ska kunna
erbjuda våra medlemmar ett varierat utbud av underhållning och aktiviteter.
Under 2018 har PRO Braås genomfört :
Hemlig resa till omgivningarna vid sjön
Sommen, resa i ”Åsa Nisses fotspår”,
Falkenbergsrevyn, ”Pilsner och penseldrag Växjö konserthus, Mats Rådberg och
Rankarna Katedralskolan, travet Jägersro,
hyttsill Boda, Studiebesök: Emilia Linderholm, Wexjödisk, Psykmuseet, Stena,
IKEA Museum, Rottne Industri, Erikshjälpen, Spaljisten, Profilgruppen.
Gökotta i Drev vid Lunden, grillning vid
boulebanan, kräftskiva i Sandreda, julbord
och julmarknad.
Kurser/studiecirklar har anordnats i
bokcirkel, släktforskning, måleri/keramik,
matlagning.
Är Ni pensionärer och intresserade av
att vara med i PRO, kontakta någon i PRO
styrelse.
/Hans Elingfors. Ordförande PRO Braås.

-SINGERS BRAÅS

Örkens FVOF

Du är VÄLKOMMEN till Örkens
fiskevårdsområdesförenings årsstämma i
Braåsgården.
Onsdag 20 mars, kl.18.30
Förhandlingar, ev. föredrag och kaffe.
VÄLKOMNA!

Braås Köpmän

VÅFFELBJUDNING
Lördagen den 23 mars 2019 vid ICA,
kl. 10.00 - 13.00
Vi bjuder på våfflor, sylt, grädde, kaffe
eller saft.
VÄLKOMNA!
/Braås köpmän

Braås bibliotek

• Måndag 11/3 kl 17.30
Föreläsning om Barns självkänsla – att
växa inifrån av Sandra Österström.
• Torsdag 28/3 kl 11
11-kaffe med fika och boktips.
• Tisdag 5/3 och 9/4 kl 15
Indisk bokcirkel, läs svenska böcker om
indisk kultur.

Onsdagen den 21/11 2018 spelade och sjöng
”PRO–Singers” för personal och boende
på Sjöliden i Braås. Kören har i vanliga fall
lagt sina träningspass på onsdagarna men
denna eftermiddag var vi inbjudna till en
sångstund för de äldre på Sjöliden. Kören
har idag ca: 20 medlemmar och leds av
Henry Ankarsköld på dragspel och Christian Fredriksen på gitarr samt av Violeth
Eriksson på keyboard.
Stämningen i salen blev redan från början
hög då många sjöng med i de kända låttexterna, och tro det eller ej, sina krämpor till
trots, så dansade de äldre med glädje loss
till tonerna av våra lättsamma melodier.
Stundom blev det till och med riktigt trångt
på dansgolvet. I pausen bjöds alla på korv
med bröd och alkoholfri cider. Det blev en
mycket trevlig och minnesvärd eftermiddag,
som än en gång bevisar att man aldrig blir
för gammal för att sjunga och dansa.
PRO-Singers genom
Leif Sandén

Öppettider:
Måndag 14-19
Tisdag 9-12
Onsdag 9-12
Torsdag 14-19
Tel.nr: 0474-62 20 40

Hyreslediga förråd

Ont om plats där hemma,
hyr ett förråd 10Kvm
Torra & varma lokaler
Pris: 515 kr/månad
Ring 070-8830623
Lindwalls Fastigheter i Braås Ab

Händer på Braåsgården
Utökade öppettider i Braåsgårdens gym!
Vardagar 07-22
HeLger 07-15
För träning när Braåsgården är obemannad hämta ut personlig tag i Braåsgårdens reception. 100 kr i engångskostnad utöver kostnad för träningskort. Hjärtligt välkomna!

Black Jack
Sedan starten 1991 har Black Jack varit ett av Sveriges mest
populära dansband och det är med stor glädje vi bjuder dom
att komma till Braås. Inget kan stoppa oss nu! Insläpp från
kl 20.00. Baren är öppen liksom uteserveringen och bandet
spelar 21.00-01.00.

Lör 6 apr, kL 21.00-01.00
Entré: 200 kronor
Förköp på www.biljettkiosken.se eller på Braåsgården)

Valborgspub!
tis 30 apriL, kL 18-24

Lokal uthyres i Braåsgården
Kontorslokal på 25 kvm uthyres.
Egen ingång på gatuplanet.
Pentry och egen toalett.

För mer information: info@braasgarden.se eller 0474-30 900.

Buggkurs

Lör 30 – sön 31 mar

grundkurs i fotografering
med systemkamera
10 apriL, 24 apriL, 1 maj, 8 maj, 15 maj.
1050 kr/pers för 10 studietimmar. Anmälan på www.studieframjandet.se
mer info om VÅrens kurser pÅ WWW.Braasgarden.se

Affären Braås
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Närtrafik
Växjö kommun
Närtrafiken är till för att ge en ökad trygghet och flexibilitet för
dig som bor på landsbygden. Det blir till exempel lättare för ungdomar att delta i olika fritidsaktiviteter vilket ger en ökad frihet.
Närtrafiken gör det lite enklare att bo på landet.
Frågor och bokning: 0771-76 70 77
Tidtabell och mer information hittar du på
lanstrafikenkron.se/nartrafik

0771-76 70 77 | lanstrafikenkron.se

En Braåsbos betraktelse
• 10 mars 10.00 Thore Hildingsson predikar
• 17 mars 10.00 Stanley Källner predikar
• 24 mars 10.00 Mia Berggren predikar
11.30 Tack och hej!
Nu är det dags för Mia att vandra vidare. Vi äter lunch och umgås
och minns åren 2008-2019 tillsammans, då Mia har varit pastor i
Equmeniakyrkan i Braås.
Vill du vara med? Anmäl dig till marita_lagnander@hotmail.com
eller 070-547 77 28. Alla är hjärtligt välkomna!
• 7 april 10.00 David Nilsson predikar
• 14 april 10.00 Ulla Skoglar predikar
• 19 april 10.00 Sofi Mattsson predikar
• 21 april 10.00 Per Bondesson predikar

Gräset är redan grönt på Movägen.

• 28 april 10.00 Inger Söderberg predikar

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

Stickkafé
Varannan torsdag 18.30, 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

Utvalda arbetskläder/fritidskläder 100:-/plagg
Utvalda arbetsskor 299:-/par
50% på grön fritidsstövel.
30% på kvarvarande lampor
från markslöjd

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

TRYGGT
TRIVSAMT
TILLGÄNGLIGT



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

www.vidingehem.se

