
Protokoll

Fört vid sammanträde 2019-05-29 med styrelsen för Braås samhällsförening.

Plats: Braåsgården

Närvarande: Ingela Blad, Magnus Sandberg, Mats Klasson, Tommy Ingelskog, Stellan Andersson 
och Jenny Fogel.

§1 Dagordning
• Godkändes

§2 Ekonomi
• Vi har fått ut rapporter. Inga synpunkter.

§3 Samhällsutvecklingsgruppen
• Hjärtstartare finns på Braåsgården, Sjöliden och Vidingehem. Ska den också finnas vid Ica, 

kanske på utsidan? Finns det bidrag? Kanske Leader linné. Ingela och Stellan undersöker 
vidare.

• Missing people vill knyta kontakt med oss för lämplig samlingsplats och lokalkännedom. Vi 
föreslår Braåsgården.

• Tomtpriser. 6 tomter kommer göras i ordning först till försäljning i första delen av etapp 1. 
VA kommer dras fram till 9 tomter.

• Möte med Vidingehem. Samrådsgruppen kommer samlas igen för att sätta en vision för 
Braås 2020, första mötet blir i september.

• Föreläsningen om mobbing på skolan är genomfört och var lyckad. Arbete mot mobbing 
fortsätter på skolan i mindre grupper.

• Trygghetspunkt Braåsgården. Information om pågående arbete ska läggas ut i nästa Brasan. 
Det ska tillhandahållas värme, vatten, mat, kortare övernattning och information.

• Sand på badplatsen. För att lägga ut det material som var sagt måste kommunen söka 
tillstånd för vattenverksamhet. Vi får se om de hinner få det tillståndet innan midsommar. 
Annars lägger de sand som en tillfällig lösning för simskolan.

• Förrådet - Fastigheten är såld och frågan är ställd till köparen om vi får vara kvar. 

§4 Hela Braås
• Invigning Movägen. Få deltagare. Hur ska vi fortsätta med integrationsarbete? Vi har bett 

om att det ska göras en cykelväg med övergångsställe till Movägen. 

§6 Kulturgruppen
• Möte ska hållas för bemanning av konstutställning och scensommar. 

§7 Eventgruppen
• Mopedrallyt 6.e juni. Mycket praktiskt är klart inför rallyt. 
• Lotteritillstånd fram till 2023-05-23 är klart. 
• Polistillståndet är klart till Braåsfestivalen.
• Flera sponsorer klara för Braåsfestival men fortsatt arbete måste ske. Ta faktureringsadress 

direkt. Ett följebrev ska följa med fakturan som beskriver hur länge man förväntas vara på 



plats under festivalen mm.
• Martina Håkansson har gjort ett digert program. I år vill vi börja satsa på ungdomarna och 

studiefrämjandet m.fl tillfrågas att hålla i workshop mm.
• Vibra kören undrar om de kan sjunga på Braåsfestivalen. De tar 2000 kr för ett uppträdande. 

Vi kan inte lägga pengar på det, våra sponsorpengar ska gå till barnaktiviteter och 
uppträdanden.

• Lotteriansvarig – Beslut: vi slopar lilla lotteriet på julmarknaden och provar ett stort lotteri 
som till Braåsfestivalen men med andra priser.

• Priserna till Braåslotteriet är klara. Prisvärdet har höjts något. 

§8 Övrigt
• Midsommardagen är det ett Sister city event i hembygdsparken. Vi kan låna ut tält till detta.
• När personer i styrelsen och de som hjälper oss behöver låna tält, bord och stolar är det okej,

bara vi i styrelsen vet om det när det är mycket så det inte krockar.

Mötet avslutas.

Ordförande, Ingela Blad Sekreterare, Jenny Fogel


