
Ordförande har ordet
Årsmötesperioden är avklarad och 
vi har börjat vårt verkliga arbete. 
Samhällsföreningen tar nya kliv 
framåt genom samarbete med 
Braås Skola och Braåsgården. Från 
och med i höst kommer vi att ta 
över filmvisningen. Vår målsättning 
är att visa en vuxenfilm per månad 
och dessutom en barnfilm på 
höstlovet och en på jullovet. Tack 
alla ni som förutom styrelsen vill 
vara med och hjälpa till, vilket 
var förutsättningen för att klara 
uppdraget.
   Vi kommer också på olika sätt 
samarbeta med Braås Skola. En bra 
och trygg skola är förutsättningen 
för att få fler att bosätta sig i 
samhället. Som alltid kan inte bara 
samhället och skolan klara detta 
utan det måste till ett verkligt 
föräldraengagemang. Vad behöver 
ni föräldrar för stöttning och hjälp, 
hör gärna av er om ni har några bra 
förslag, så kan vi se vad vi kan göra 
tillsammans för att skapa en bra 
skola i Braås.
   Byggnationen har så smått 
kommit igång på Västra Stranden. 
Det visade sig att kommunen vill 
höja tomtpriserna från 100:-/
m2 till 300:-/m2, p g a höjda 
kostnader för projektering av 
mark. Motiveringen är att det är 
mycket berg i området. Vi godtog 
inte höjningen, utan har skickat in 
en skrivelse till kommunen där vi 
hävdar att man inte kan komma 
med en så stor prisförändring så 
tätt inpå försäljning av tomter. 
Vårt förslag till kommunen är 
att sälja de 9 tomter som är 
planerade i etapp 1 för 100:-/m2, 
och till etapp 2 höja till 300:-/
m2. För vår del handlar det om 
en förtroendefråga, då vi själva 
utan någon som helst hjälp från 
kommunen har marknadsfört våra 
tomter och i dagsläget har fem 
intressenter. Väntar fortfarande 
i skrivande stund på svar från 
kommunledningen.
   Badstranden kommer att 
få nytt bottenmaterial som 
förhoppningsvis inte kommer att 
följa med strömmarna utan stannar 
kvar innanför bryggorna. Vi har 
också efter ett medborgarförslag 

bett om att få en mobil toalett 
till badplatsen i sommar. 
Dessutom kommer det att bli 
sommarsimskola i Braås efter 
flera års uppehåll med kunniga 
simlärare från Växjö Simsällskap.
   Säkerhetsfrågor börjar bli 
aktuella även i Braås. Kommunens 
säkerhetschef Marcus Holmqvist 
har besökt oss för att hjälpa 
oss igång med arbetet. Det har 
resulterat i att vi tillsammans med 
Braåsgården håller på att arbeta 
fram en strategi med Braåsgården 
som en trygghetspoint vid krisläge.
   Växjö kommun arbetar vidare 
med framtidens detaljplaner, detta 
gäller även Braås. Mikael Ohlsson, 
landskapsarkitekt presenterade 
tankar och idéer om hur Braås 
kan komma att se ut om ett 
antal år. Detta är ett arbetet som 
kontinuerligt kommer att fortgå.
   Integration är en ständigt 
pågående fråga, som vi behöver bli 
bättre på. Therese Jaramilio, som 
ansvarar för integrationsarbetet 
på kommunen kommer till Braås 
i veckan. Tillsammans med 
Företagsklubben kommer vi att 
se om vi kan få lite ny energi och 
handlingsplaner för att väcka detta 
arbete till liv igen.
   Scensommar kommer att komma 
till Braås Hembygdspark även i år, 
om än i något mindre omfattning 
än tidigare år. Detta är inte något vi 
kan påverka, trots synpunkter.
   Informationstavlan vid rondellen 
kommer att fräschas upp och ny 
braåsskylt är uppsatt i Drettinge.
Planeringen har redan påbörjats 
för att genomföra våra olika 
event, nu först Mopedrally och 
Nationaldagsfirande tillsammans 
med Hembygdsföreningen i 
traditionell ordning.
   Önskar er alla en fin försommar, 
var rädda om varandra och hör av 
er om det är något ni funderar över.

Ingela Blad, ordf.

Stipendier 2019 
Nu är det dags att nominera personer till årets stipendier. 
Rösta fram era kandidater genom att skicka namnet på den 
ni vill nominera samt en kort notis om varför just den här 
personen ska få stipendiet. 
Skicka ditt bidrag till braas@live.se, senast 1 augusti. 
Vinnarna presenteras på Braåsfestivalen. 
De olika kategorierna : 
- Årets Braåsbo
- Årets Ungdom
- Årets Entreprenör
/Braåsbygdens Företagsklubb och Braås Samhällsförening

Ny utdelare av Brasan 
Emely Müller är ny utdelare av Brasan i de centrala 
delarna av samhället.
Välkommen! /Samhällsföreningen

Braåsfestivalen 7 september 
Dax att boka plats.
BOKNING, info@braasgarden.se
1 tält och 1 bord kostar 150:-, 2 tält, 2 bord kostar 300:-
Plats för Utställare kostar 500:-
Behöver ni el, måste ni även boka det.
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN ÄR 25 AUGUSTI



Skola och företag 
samarbetar nära i Braås
Under läsåret 2018/19 har Braås skola 
och Braåsbygdens Företagarklubb 
byggt upp ett aktivt samarbete, främst då 
kring högstadiets praktik. Vi har nu skapat 
en samarbetsform som engagerar både 
många medarbetare vid skolan och många 
företagare. Under resans gång har vi lärt av 
tidigare erfarenheter. 
   Tidigare års försök från klubbens sida 
att engagera skolan rann ut i sanden och 
9ornas praktik i höstas blev kanske inte 
så välorganiserad som tänkt. Men 8ornas 
praktik i våras genomfördes i mycket 
ordnade former. Den förankrades i både i 
skolans personal och i kommunen – bl a vid 
dess Direktmöte i höstas.  
   I vintras, inför praktiken, informerades 
föräldrar och elever av både skolans 
personal och oss företagare vid ett 
stormöte i Braåsgården. När 8ornas 
praktik följdes upp visade det sig att 
de flesta elever upplevt praktiken som 
något mycket positivt. De hade fått jobba 
med meningsfulla uppgifter och känt sig 
uppskattade för sina insatser. 
   Så skapar skola och företag gemensamt 
ett företagsamt Braås.
/Bengt Johannisson, ex- klubbordförande
För information om klubbens verksamhet, 
kontakta nye ordförande Henrik Karlsson, 
070-2608703

 BRAÅS
Vi har haft vårens sista medlemsmöte i  för-
samlingshemmet med ca 100 medlemmar 
närvarande. Sedvanliga mötespunkter med 
information till medlemmarna om somma-
rens aktiviteter inom PRO. Jessica Värnild 
och Lasse Johansson underhöll med sång 
och musik.
   Programbladet för PRO kommande 
medlemsmöten är nu klart och har delats ut 
till medlemmarna.
   Programmet affischera dessutom på 
anslagstavlan vid ICA samt på vår hemsida 
och som grupp SMS. 
   Aktiviteter över sommaren:
”Hemlig resa” 15 maj. 
Gökotta i Sjösås äng 21 maj.
Trädgårdsträff om blommor mm.
Kräftskiva 5 september.
Boulespel onsdagar kl 14 med början i maj 
när vädret är bra.
Stavgång måndagar kl 9.30
    
PRO anordnar motionskampen från i 
maj till 1 september. Samla poäng till Din 
förening genom att gå minst en halvtimme, 
cykla minst 3 km eller simma minst 20 min. 
Varje aktivitet ger en poäng. Du kan samla 
max två poäng / dag. Anmälan till Solveig 
Bergquist  tel 070 8240446 Du får då ett 
noteringsblad där Du redovisa genomför 
motion. Vi tävlar mot övriga föreningar i 
Växjö kommun.
   Är Ni pensionärer och intresserade av 
att vara med i PRO , kontakta någon i PRO 
styrelse.
Hans Elingfors. 
Ordförande PRO Braås. 

Braåsgymnasterna
PANTAMERA VECKA 20-21, Nu är det 
dags igen för vår återkommande pantin-
samling. 
Insamlingen är en viktig inkomstkälla för 
föreningen men tyvärr var det väldigt få 
som var med och bidrog vid förra insam-
lingstillfället. Vi hoppas att fler har möj-
lighet att bidra denna gång. OBS! Vi tar 
även emot skadade och importerade 
burkar.
Pant kan lämnas i Braås sporthall följande 
dagar och tider: Måndag 13/5 
och 20/5 kl. 17-20.30, Tisdag 14/5 och 21/5 
kl. 17-19, Onsdag 15/5 och 22/5 kl. 17-19.
Vill du ha mer info om hur insamlingen går 
till kan du läsa mer på www.pantamera.nu
   Ny grupp hösten-19. Vi söker nu ledare 
till höstens start för 4-åringar (F-15). Hör av 
dig via vår mail nedan om du är intresserad. 
Föreningen står för din utbildning. Mail: 
braasgymnasterna@gmail.com
   Ledare sökes till grupp F/P -12. 
Till hösten har vi behov av nya ledare för 
nämnd grupp (2 av 3 ledare slutar).
Är du intresserad, tveka inte, du behövs? 
Vill du veta mer? Prata med Emma Johans-
son ledare för gruppen eller ring vår ordfö-
rande Ann-sofi Andersson 070-0897539.
   //Ordförande Ann-Sofi Andersson

Braås bibliotek 
Vårens sista 11-kaffe torsdagen 23/5 kl 
11:00.
I juli är biblioteket stängt, passa på att 
ladda upp med böcker inför sommaren!
21/5 Biblioteket stängt pga utbildning.
 
Öppettider:
Måndag 14-19
Tisdag 9-12
Onsdag 9-12
Torsdag 14-19 
Tel.nr: 0474-62 20 40

Välkomna hälsar Kristina och Veronica

Nedskräpning 
Sjöborgsvägens förskola som vi startade 
upp i höstas har nu varig igång under 
nästan ett läsår. Vi är väldigt nöjda med 
våra lokaler och arbetet har kommit 
igång på ett bra sätt med engagerade och 
intresserade barn och personal.
Tyvärr har vi fått ett problem när det 
gäller kvällar och helger. Det är en del 
ungdomar som söker sig dit och det har 
blivit mycket nedskräpning på gården, det 
är cigarettfimpar, burkar och annat skräp. 
Detta är inte okey, det är små barn och de 
plockar i sig det de hittar. Vi vill på detta 
sätt lyfta det här och hoppas att ni pratar 
med varandra så att vi kan få ett slut på 
det. 

Brandkåren informerar
Brandkåren i Braås har 
nu haft möjlighet att öva 
några veckor med den 
nya brandbilen. Vi har 
även använt den vid några 
mindre händelser som vi 
varit larmade på. Hittills 
har det mesta fungerat 
bra och de mindre fel som 
hittats är åtgärdade. Den 
nya brandbilen vi har i Braås är en kraftfull 
släck- och räddnings-resurs, en av de 
modernaste i förbundet. 
I skrivande stund pågår flera skogsbränder 
i södra Sverige och vi vill uppmana alla att 
ha respekt för eldning utomhus. Vårt råd 
är att om du avser att elda utomhus ska du 
kontrollera om det råder eldningsförbud 
eller avråds från eldning. Du ska alltid ha 
beredskap med vatten-slang eller hinkar 
med vatten för att snabbt kunna släcka. Till 
alla uppmanar vi att omgående larma vid 
upptäckt av brand i skog och mark. 

Nya förskolor i Braås och 
Dädesjö.
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat 
att en ny förskola för cirka 150 barn ska 
byggas på Braås skolas område. Enligt 
tidplanen vi har nu ska den nya förskolan 
vara klar under år 2021.
   När den nya byggnaden är klar är tanken 
är att samla all vår förskoleverksamhet i 
Braås till två förskolor – den nuvarande 
Sjöborgsvägens förskola och den nya 
förskolan som ska byggas. Ängslyckans 
nuvarande lokaler kommer att rivas 
och ytan kommer vi att använda till en 
förskolegård där de vackra träden bevaras 
och det kommer att finnas gott om plats 
för barnen. 
   2017 beslutade utbildningsnämnden att 
en ny gemensam byggnad skulle uppföras 
för förskola och skola för årskurserna F-3 
i Dädesjö. 
Beslutet har nu landat i att en ny byggnad 
ska uppföras och inom kort börjar 
planerings- och projekteringsarbetet inför 
byggnationen av den nya gemensamma 
förskole- och skolbyggnaden i Dädesjö. 
Den nya förskolan och skolan kommer att 
byggas på skolans nuvarande tomt och ska 
enligt tidplanen vara klar till starten av 
höstterminen 2021.



LÖR 25 maj, kL 19.00

Allsång med 
Björn Elmgren
Vi välkomnar sommaren med ett besök 
av folkkäre sångaren och estradören Björn 
Elmgren. Med fingertoppskänsla, humor 
och stor energi levereras gamla godingar, 
Elvis-bitar och ett och annat fräckt och otip-
pat nummer! Baren öppnar klockan 18.00, 
program i två delar med paus.

Entré: 120 kronor 
Förköp på www.biljettkiosken.se eller 
på Braåsgården. 

FRE 5 jULI, kL 16.00-00.00

Sommarpub!
Välkommen på afterwork i vår pub och fira in semestern med en 
kväll på uteserveringen. Baren är öppen och hamburgargrillen tänd!

Nya öppettider
Braåsgården har bemanning:
mån–ToR: 15.00–18.00
FRE: 13.00–16.00
Övriga tider kan bokas med föreståndaren.

Öppettider gym
För att kunna träna utanför Braåsgårdens ordinarie öppettider 
behövs en tagg som du köper i receptionen i samband med ditt 
gymkort. Pris för tagg är 100:-

ÖppETTIdER gym mEd Tagg:
mån–FRE: 07.00–22.00
LÖR–SÖn: 07.00–15.00

Scotts
Vi fortsätter leverera danskvällar av 
yttersta kvalitet, denna gång i anslut-
ning till årets Braåsfestival! 

LÖR 7 SEpTEmBER

Händer på Braåsgården

Braås skola
Trafik utanför Röda skolan
Många bilar och mopeder kör för fort 
utanför Röda skolan! Det finns risk för 
olyckor när barnen passerar Betlehemsvä-
gen mellan skolgårdarna. Vi uppmanar 
alla trafikanter att vara aktsamma om 
våra barn så att det inte händer några 
olyckor!
 
Samarbete med samhällsföreningen
Braås skola arbetar för att utveckla samar-
betet med samhällsföreningen. Ull-Bell 
Johannisson har medverkat kring ett 
mycket lyckat sagoprojekt på lågstadiet. 
Marcus Klasson, från samhällsföreningen 
kommer att samtala med elever på hög-
stadiet angående mobbing. Torsdagen den 
16 maj arrangerar skolan och samhälls-
föringen en föreläsning om psykisk ohälsa 
i sporthallen. Det är Charlie Eriksson som 
föreläser om detta viktiga ämne under 

rubriken ”aldrig ensam” för våra elever 
på högstadiet. Föreläsningen är obliga-
torisk för våra elever som får ta med sig 
en förälder var, p g a att antalet platser är 
begränsade.
Om det blir platser över kommer 
biljetter att säljas till allmänheten 
på Braåsgården kl 16-18 på 
vardagar.
    
Bra söktryck inför hösten
Vi håller på med rekrytering av lärare och 
annan personal inför läsåret 2019/20.
Det känns mycket glädjande att kunna 
berätta att rekryteringsläget är gott. Vi har 
anställt flera behöriga lärare och läget ser 
mycket positivt ut inför hösten. Satsnin-
gen på att anställa en egen ”rekryterare” 
Elisabet Emanuelsson Liljenberg som kan 
jobba med detta ger resultat.

Hembygdsnytt
Äntligen är våren här och hembygdsparken 
öppnar upp igen efter hösten och vinterns 
prövningar.
   Vi har nyligen firat vårens ankomst i parken 
dock utan den traditionsenliga brasan då 
eldningsförbud råder.
Närmast på dagordningen står vårt firande av 
Nationaldagen den 6 juni kl. 14.
Högtidstal och musikunderhållning. 
Serveringen och utställningarna öppnar.
Våffelkaféet är därefter öppet lördagar och 
söndagar från den 8 juni till den 31 augusti
mellan kl. 14 -18. Öppet även fredagar kl. 14 
-18 under juli och den 2 och 9 augusti.
Midsommarfirande den 21 juni kl. 14 med 
musik, dans och lekar. Serveringen öppen. 
Inledning dagen före kl. 18 då vi klär 
majstången med blomster och blad och därtill
gemensam förplägnad. Midsommarfirande 
sker även i Grännastämma torp kl. 15.



Robotgräsklippare Robolinho E 500 6990:-
Robotgräsklippare Robolinho 1150 SE 9490:-

Gräsfrö österlen villa 1 kg 91:-
Gräsfrö österlen villa 5 kg 396:-

Grönytegödsel 10kg 169:-

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



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!

14 mm Ek 3-stav Access

298:-/kvm

För bästa resultat bör du 
tvätta

Ditt hus rent från mögel, 
alger och lavar

DenTar tvättmedel
5 liter

298:-

UTEGRÄS 
ANTRACIT 4 METERS

98:-/KVM

35 % 
på Nordsjö

Utomhusfärg 

hela Maj

Köp den äkta
 Falu rödfärg

10 lit/490:-

Butiken är öppen
Enligt överenskommelse
TEL 0474-305 00

GÄLLER I BUTIK/ BETALA KONTANT/SWISH/FAKTURA


