
Ordförande har ordet
Sommaren börjar så smått 
att närma sig. Barnen har 
sommarlov och semestrarna 
finns inom räckhåll, en tid 
med mycket förväntningar och 
välbehövlig vila. Detta gäller även 
Samhällsföreningen, men innan vi 
tar sommaruppehåll har vi lite att 
avsluta.
   Årets Mopedrally har just 
genomförts och i år samlades 65 
mopedister, som i strålande sol 
och värme körde en ny sträckning 
som Ulvaskogens Mopedklubb tagit 
fram. 2012 var första året som vi 
anordnade mopedrally 6 juni, det 
var alltså 8 år sedan, snart 10-års 
jubileum.
   Kommunen kommer att påbörja 
planering av tomter på Västra 
stranden efter semestern. Det 
kommer att färdigställas 6 tomter 
till en kostnad av 200:-/m2. 
Till  ytterligare tre tomter skall 
VA dras fram och snabbt kunna 
iordningsställas vid behov. Säljs 
inte alla 9 tomterna samtidigt blir 
miljön trevligare med naturtomter 
än med grusplaner.
   Vi har under våren startat ett 
säkerhetsarbete tillsammans med 
kommunens säkerhetschef, som 
kommer att kontinuerligt fortgå, se 
inforuta.
   I samråd med Vidingehem 
har vi beslutat att väcka liv i 
Samrådsgruppen i höst. Det 
kommer att bli en mindre grupp 
med skola, föreningsliv, företagare, 
Braåsgården, Vidingehem och 
kommunens landsbygdsutvecklare, 
som kommer att ta fram en 

gemensam vision för Braås 2020. 
Det finns ett behov att kraftsamla 
och arbeta åt samma håll mot 
gemensamma mål för att nå 
resultat. Samhällsföreningen 
fungerar som sammankallande.
Jag var på informationsmöte 
på Sjöliden ang  ett rykte om att 
trivselverksamheten skulle läggas 
ner. Ulf Hedin och Anna Tenje 
informerade om att den inte skall 
läggas ner. De öronmärkta statliga 
bidragen har dragits in, vilket 
innebär att ev en tjänst kommer att 
dras in. 
   En annan fråga som kom upp 
var tillgång till apotek. Under flera 
år har vi försökt att få ett apotek 
till Braås, men misslyckas varje 
gång då avståndet till Rottne är 
för kort. Den service som finns i 
Braås idag är att kunna hämta den 
receptbelagda medicinen på ICA.
   I sommar har vi sommarsimskola 
på vår badplats i Braås för första 
gången på flera år. Kommunen 
har lagt ut barnvänligt underlag på 
sjöbottnen och kommer att placera 
en mobil toalett under sommaren, 
så vi hoppas att alla drygt 30 barn 
kommer bli duktiga simmare.
   Innan vi tar ledigt för sommaren 
håller vi på med att sätta 
ett preliminärt program för 
Braåsfestivalen den 7 september, 
du har väl bokat in den dagen. 
Dessutom skall vi välja filmer till 
höstens filmvisningar, det är ett 
nytt och spännande projekt.
Slutligen önskar vi alla en fin 
sommar med Scensommar m m
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

Nationaldagsfirandet 
Under nationaldagsfirandet avgjordes årets mopedrally,
65 mopeder stod på startlinjen och 30 priser delades ut.
Vinnare blev Joakim Nilsson.
Vinnarna i tipspromenaden blev:
1:a Yvonne Johansson
2:a Leif Johansson
3:a Gunilla Carlsson  

Om din brunn sinar i sommar 
Vatten finns att hämta i vattenuttaget på pumphuset vid
Kolarevägen, parkeringen vid Gamla Volvo.  

Säkerhetsarbetet i Braås 
Arbetet med att arbeta fram en strategi fortgår 
kontinuerligt med fokus på hur vi i Braås skall förbereda 
oss för en eventuell krissituation, längre strömavbrott, 
terrordåd m m. 
   Braåsgården kommer att vara en trygghetspoint för 
Braås med omnejd. Där skall vi kunna samlas och få 
värme, vatten, mat, kortare övernattning och information. 
Vi har ett kontinuerligt samarbete med Växjö kommuns 
säkerhetschef Marcus Holmqvist, som bistår med både 
teoretisk och praktisk hjälp.
   I Braåsgården kommer vi att kunna kommunicera med 
kommunens ledningscentral i Växjö, som kommer att bistå 
med nödvändig hjälp.
   Kontaktpersoner i Braås är: 
Ordförande i Samhällsföreningen, Ingela Blad 
070-3680450, ingela.blad@telia.com 
Ordförande i Stftelsen Braåsgården, Mats Carlsson 
070-0897707, mats.mc.carlsson@volvo.com

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

Vill du få Brasan digitalt? 
Skicka ett mail till brasan@braas.se så lägger vi till dig i 
e-postlistan.

Rättelse angående Sagoprojektet 
 ”Sagoprojektet för lågstadiet är inte initierat av Samhällsföreningen 
utan av lärare på lågstadiet och undertecknad som representerar 
Hembygdsföreningen.Det senare är en fristående förening och inte 
en underavdelning i Samhällsföreningen. Detsamma gäller projektet 
med åk 6 i höstas som resulterade i en utställning på biblioteket. 
Hembygdsföreningen och Samhällsföreningen samarbetar i andra 
projekt som t ex Nationaldagsfirande och Scensommar och självklart 
tycker även jag att samarbete mellan föreningarna i Braås är viktigt 
och nödvändigt. Hembygdsföreningen skulle mer än gärna välkomna 
initiativ från ytterligare föreningar som bidrar till hela ”socknens” 
utveckling och dessutom förankrar oss i dess historia. Detta förstår till 
och med lågstadieeleverna utmärkt väl.”
Vänliga hälsningar! /Ullabell Johannisson



O S T K A K A

Café med Hönsbytardag i Pilås
 

Söndag 30 juni
Klockan: 11-15

Välkomna!

Tel: 0768468125 Stellas Ostkaka eftr 
Christel

Se hela programmet:
www.vaxjo.se/scensommar

Scensommar
Massor av arrangemang och alla med fri entré! 26 juni–14 augusti

13/7 - Emil & folkfesten, Hembygdsparken, Braås
16/7 - Magiska mysterier, Hembygdsparken, Braås
30/7 - Burken med Zebradans, Hembygdsparken, Braås

I samarbete med: Region Kronoberg / Alvesta kommun / 
Lessebo kommun / Ljungby kommun / Markaryds kommun / 
Tingsryds kommun / Uppvidinge kommun / Älmhults kommun

ANTIK & LOPPIS 
I PILÅS

8 km norr om Braås
Fyra söndagar i juli kl. 10 – 16
Söndagen den 7, 14, 21 och 28

Sportscamp: 
kl 11.00 – 15.00 från 6 år
19/6 (movägen), 20/6 (idrottshallen), 24/6 
(movögen), 25/6 (idrotshallen),  26/6 (aikido 
idrottshallen),  27/6 (aikido idrottshallen), 
28/6 (movägen),  2/7 (idrottshallen),  3/7 
(Movägen), 4/7 (idrottshalen), 5/7 (Movägen).

Maker Space: 
kl 13.00 – 14.30 från 6 år
Datum: 19/6
Plats: Braås bilbiotek

Framtiden är knapp! (skapa din egen pin): kl 
13.00 – 15.00 från 10 år
Datum: 25/6
Plats: Braås bibliotek

Film för tjejer (prata och skapa film): 
kl 14.00 – 18.00 ålder 13-16 år
Datum: 26/6
Plats: Braås fritidsgård

Wedins trolleri (humoristisk föreställning för 
alla.):  
kl 10.30 – 12.00 från 6 år
Datum: 1/7
Plats: Braåsgården

Sagoworkshop på biblioteket:  
kl 14.00 – 15.30 från 6 år
Datum 2/7
Plats: Braås bibliotek

ToyTech
Kl 18.00 – 19.00. Ålder: 12-16 år.
Datum: 3/7
Plats: Braås fritidsgård

”Det hemliga uppdraget”
Kl 13.00 - 16.00. Ålder: 13-16 år.
Datum: 8/7
Plats: Braås fritidsgård
Ett hemligt och knepigt uppdrag ska genom-
föras under utsatt tid. Klarar du av det?

Badresa
Kl 14.00 – 16.00. Ålder: 13-16 år.
Datum: 10/7
Plats: Vi utgår ifrån Braås fritidsgård
Häng med på en härlig badresa till en sjö nära 
dig.

För fler aktiviteter gå in på 
www.vaxjö.se/aktivtlov

Ett urval av alla våra aktiviteter i sommar:



FRE 5 JULI, KL 16.00-00.00

Sommarpub!
Välkommen på afterwork i vår pub och fira in semestern med en 
kväll på uteserveringen. Grillade hamburgare och underhållning!

Semesterstängt
Braåsgården inkl gym håller stängt v 29-32. 

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

Dörrarna slår upp kl 20.00 och bandet står på scen 21-01. 
Baren är öppen såklart!

Entré: 200 kronor 
+ serviceavgift (biljettkiosken)
Försköp på www.biljettkiosken.se eller på Braåsgården.

LÖR 7 SEPTEMBER

Händer på Braåsgården

Braås skola
Charlie Eriksson föreläste om psykisk 
ohälsa under titeln ”aldrig ensam” för alla 
elever på högstadiet och deras föräldrar i 
sporthallen den 16 maj. Psykisk ohälsa kan 
drabba vem som helst och Charlies budskap 
var att vi måste våga prata om det med 
varandra innan det går för långt. Föreläs-
ningen, som skolan arrangerade i samar-
bete Samhällsföreningen, uppskattades av 
de flesta och sporthallen fungerade utmärkt 
som föreläsningslokal för en så stor publik 
som drygt 300 personer. Ett stort tack till 
Jennie Jönsson, Tomas Salonen och Stefan 
Lagercrantz för allt arbete i samband med 
arrangemanget!
   Braås skola vill ha ett närmare samarbete 
med socialtjänsten i Braås för att förstär-
ka det förebyggande arbetet kring våra 
barn och ungdomar. Vi ser fram emot att 
socialrådgivare Simon de Vos kommer att 
medverka på elevhälsoteamets möten. Till 
hösten satsar skolan också på kompeten-
sutveckling i lågaffektivt bemötande för all 
personal. Utbildningen leds av elevhälsan i 
samverkan med socialtjänsten och ”Barn-
ens bästa i Braås”. 
Skolans yngsta barn kommer att ges mö-
jlighet att pröva olika kulturaktiviteter på 
tisdagar efter skolans slut i höst. Projek-
tet är ett samarbete mellan Braås skola, 
fritidsgård och Kulturskolan i Växjö. Det 
kommer att erbjudas kurser i musik, bild, 
dans, drama och teater under ledning av 
Kulturskolans lärare. Målgruppen är elever 
i åk 1-6 och är helt gratis! 

   Personalläget inför hösten är gott! Vår 
nya rekryterare, Elisabet Emanuelsson 
Liljenberg, har lyckats rekrytera ett flertal 
behöriga lärare, både nyutbildade och mer 
erfarna. Lönetillägget för legitimerade lära-
re som pendlar till Braås har underlättat 
rekryteringsarbetet men vi kan också locka 
med ett utvecklingsarbete inom ”Samver-
kan för bästa skola” som kommit långt, en 
väldigt engagerad och trevlig personalgrupp 
och härliga elever som behöver bra lärare. 
Här kan man göra skillnad! Sedan årskiftet 
har skolan tagit emot 35 nyanlända elever 
och klarat det utmärkt. Vi har startat upp 
en förberedelseklass igen, där ett 10-tal 
elever får lära sig grunderna i svenska och 
matematik innan de slussas ut i klass. 
      En arbetsplatsolycka inträffade i trä- och 
metallslöjden den 29 maj, då slöjdlärare Bo 
Rutter skadade två av sina fingrar i planhy-
veln. Rektor har ställt in undervisningen i 
trä- och metallslöjd under tiden som olyc-
kan utreds. Arbetsmiljöverket är underrät-
tade och gör en inspektion med anledning 
av olyckan den 17 juni. Vi arbetar för att 
utbildningsförvaltningen ska satsa på nya 
lokaler för båda slöjdsalarna och kemisalen, 
som är våra mest omoderna salar.
   Vi påminner alla mopedister och bilister 
att köra försiktigt när man passerar ”Röda 
skolan” med hänsyn till våra minsta elevers 
säkerhet.
   Skolgården ska fräschas upp under som-
maren, hoppas vi! Vidingehem har fått i 
uppdrag av utbildningsförvaltningen 

Kursledare sökes
Vill du jobba som kursledare/cirkelledare 
i något kul och intressant ämne i Braås? 
Studiefrämjandet söker kursledare/
cirkelledare i olika ämnen. Är det något 
ämne du brinner för och vill dela med dig 
av, hör av dig till oss. 
Helene.zetterholm@studieframjandet.se
Tlf 0705-334028

att anlägga en multiarena med basketkor-
gar och ett utegym, sätta upp pingisbord, 
lekställning och sittgrupper. Fotbollspla-
nen ska också grävas ut och fyllas med 
stenmjöl så att dräneringen förbättras. Vi 
ser fram emot att få en ”roligare” skol-
gård som inbjuder till fler aktiviteter på 
rasterna.
/Mats Wahlsten, rektor

Hembygdsnytt
”Dagen före” midsommarafton. Vi som 
vill och kan samlas klockan 18 i parken för 
att klä Majstången fin i löv och blommor. 
Ta gärna med dig blommor. Korv med bröd 
och dryck bjuder vi på.
Midsommarafton. Serveringen öppnar 
klockan 14. Majstången reser vi klockan 
14:30 till dans och lekar. Chokladhjul och 
potatistunnel och eventuellt något mer.
Serveringen, Våffelkafé, är öppen 
lördagar och söndagar mellan klockan 14 
till 18 från den 22 juni till den 25 augusti.

Alla varmt välkomna!



HÖGTRYCKSTVÄTT C135.1-8 BLÅ 
NILFISK
Den kraftfulla högtryckstvätten från 
Nilfisk klarar effektivt snabb rengöring 
och stora rengöringsuppgifter.  
1790:- ORD.PRIS 2190:-

ALKA ADAPTER 
Adapter till Nilfisks tvättar för att kunna
ansluta andra fabrikats tillbehör till bajonett 
kopplingen.  
125:-
 
HÖGTRYCKSTVÄTT E 150.2-10 PH X-TRA BLÅ
NILFISK 
4490:-

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!

30 % 
Nordsjö utomhusfärg 

Hela sommaren
  (tom 31/8)

Butiken är öppen
Enligt överenskommelse
TEL 0474-305 00

GÄLLER I BUTIK/ BETALA KONTANT/SWISH/FAKTURA

Vi söker produktionsmedarbetare
Är det dig vi söker eller vet du vem det kan vara?

Vi söker dig som önskar ett varierande arbete där 
montering av backspeglar men även testning av olika 
kamerasystem innefattas. Du behöver vara en flink och 
händig person med god datorvana, ha goda kunskaper 

i svenska och engelska och vara tekniskt intresserad. 
 

Skicka ditt CV till: johan.malmstrom@bravision.se

Kontaktperson:
Johan Malmström
0474-553 54


