Protokoll
Fört vid sammanträde 2019-09-17 med styrelsen för Braås samhällsförening.
Plats: Braåsgården
Närvarande: Ingela Blad, Magnus Sandberg, Ewa Rooth, Ulf Johansson, Tommy Ingelskog,
Stellan Andersson, Inger Söderberg och Jenny Fogel.
§1 Dagordning
• Godkändes
§2 Ekonomi
• Vi har fått rapporter. Frågor kring Brasan och campingen diskuterades.
§3 Eventgruppen
• Braåsfestivalen
-ekonomi – vi gick något plus.
-försäljning aktivitetsband och biljetter, Braåslotteriet, fikaförsäljning – alla lotter såldes,
aktivitetsbandet blev en hit även fikaförsäljningen var populärt.
• Filmvisningsmötet 10 sept. - läktaren kommer vara framtagen innan vi kommer. Pris för
vuxenfilm 90 kr och barnfilm 20 kr (oavsett ålder). Katalogen för våren har kommit.
• Julstämning 14 december, ansvariga Ingela och Jenny, tillsammans med Braåsgården
- kör och luciatåg på gång.
- jultomte med häst o vagn undersöker Kurt.
- dans kring granen vill vi ha och det planeras lite närmare.
- lotteriförsäljning ersätter vi med chokladhjul. Vi kan även servera glögg och pepparkaka.
§4 Samhällsutvecklingsgruppen
• Hundrastplats – Det måste finnas en fast grupp för skötseln av den. Annars är inte
kommunen intresserad.
• Campingen – Vi ser gärna att campingen fortsätter till nästa år, men det är en utomstående
som ska driva.
• Möte med de som äger vårt förråd. Vill vi ha mer yta än vi har idag? Vi kan strukturera upp
mer än vi har det idag.
Beslut: Vi beslutar att vi inte vill ha mer yta i förrådet.
• Klotter vid smalspårets affischer är borttaget.
• Inne på anslagstavlan på ångbåtsbryggan har vi haft en nyckel. Den är trasig. Vi uppdrar åt
Volvo att göra ny.
• Skylten vid 23.an välte i stormen den är nu uppställd och flaggstång lagad.
• Vi beställer 4 flaggor och någon vimpel med vår logga.
• Belysning på vår välkomsttavla ska upp innan jul.
§5 Kulturgruppen
• Diskussion om samarbete med kommunen och Braåsgården med ex Musik i Syd etc. Det
skulle innebära att vi skulle annonsera, sälja biljetter och fika samt vara med under
arrangemanget.
• Vi behöver annonsera om nya medlemmar till gruppen.

§6 Samrådsgruppen
• Möte den 26.e klockan 18 på Braåsgården. Fler personer från Växjö kommun vill vara med.
Vetlanda kommun kommer gästa första mötet.
• En fråga från oss är när huset på Skolgatan ska åtgärdas.
§7 Övrigt
• Det finns mycket historia kring samhällsföreningen. Det hade varit kul att kunna samla det
på en plats samt att kunna ha en fast plats för möten. Ingela ska undersöka möjligheten.
• Det är Svenska stadsnät som gräver för fiber just nu.
• Skulle vi kunna göra en historisk utställning om Braås vid t.ex. Mopperallyt.
Mötet avslutas.
Ordförande, Ingela Blad

Sekreterare, Jenny Fogel

