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Vision Braås 2019
Braås har under de senaste åren utvecklats till ett mångkulturellt samhälle, vilket 
är både spännande och utmanande. Detta år väljer vi att fokusera på att stöt-
ta Braås Skola, så mycket vi kan och har möjlighet till. Att ha en bra skola med 
engagerade och behöriga lärare är ren överlevnad för ett samhälle av vår storlek. 
Detta innebär att vi skall fortsätta med att ha ett gott samarbete med kommunens 
alla nämnder och förvaltningar.

Detta dokument är en mix mellan visioner och realistiska mål. Visioner är viktiga 
för att ha en klar och tydlig färdriktning. Realistiska mål ligger till grund för vårt 
faktiska arbete under året.
Vi fortsätter med vårt framgångsrika arbetssätt med olika ansvarsgrupper. Det ger 
ett effektivare arbetssätt och möjlighet för våra ledamöter att jobba med det de är
intresserade av. Det blir också en avlastning, alla behöver inte jobba med allt.

Grupperna består av en eller två ansvariga från styrelsen och kompletteras med 
medlemmar från ex skola, föreningsliv och näringsliv beroende på frågornas 
inriktning och för att få en så bred förankring som möjligt. På kommande sidor 
listar de olika grupperna sina prioriterade
frågor.



samhällsutvecklingsgruppen

- Samarbete med skolan för att förbättra både extern och intern miljö

- Samarbete med GOIF i projektet Träffpunkt GOIF.

- Samarbete med Braåsgården för att bygga en utescen och utomhusdansbana

- Fortsätta undersöka behov av att ev. bilda ett Bygdebolag

- Se hur vi kan nyttja Gamla Ulvaskogsvallen bättre.

- Utveckla campingen tillsammans med driftansvarig

- Arbeta för att få belysning på vårt elljusspår

- Arbeta fram en plan för lokal krisbearbetningsplantillsamman med kommunens 
säkerhetschef.



HELa Braås - gruppen

- Ta fram en broschyr om våra träffpunkter

- Ta fram en karta med utmärkta träffpunkter

- Skapa en grupp med ”lotsar”.



Kulturgruppen

- Konstutställning i samband med Mopedrally

- Scensommar, med olika aktiviteter, i samarbete med Hembygdsföreningen

- Samarbete med Braåsgårdens kultursatsningar

- Verka för att engagera fler och yngre medlemmar



Kommunikation och marknadsföring

- Fortsätt med att utveckla Brasan ex genom att maila ut den till intressenter utan-
för vårt spridningsområde.

- Utveckla Hemsida och FB sida.



Eventgruppen

- Utveckla och förstärka samarbetet med Braåsgården, föreningar och näringsliv

- Utöka medarbetarantalet som jobbar före, under och efter i de olika Eventen.

- Genomföra och utveckla eventen:

- Mopedrally

- Braåsfestivalen

- Julstämning i Braås



samhällsföreningens kontaktpersoner

Ingela Blad. Tel: 0703 680450
Tommy Ingelskog. Tel: 070 6990662
Stellan Andersson. Tel: 070 5301451

Samhällsföreningen välkomnar alla som vill vara med och bidra till vår ge-
mensamma utveckling. Är du intresserad? Kontakta gärna någon i vår förenings 
styrelse.

För mer information kring Samhällsföreningen, företag och näringsliv, se Braås-
portalen: http://braas.se/


