
Protokoll

Fört vid sammanträde 2019-10-15 med styrelsen för Braås samhällsförening.

Plats: Braåsgården

Närvarande: Ingela Blad, Magnus Sandberg, Ewa Rooth, Ulf Johansson, Tommy Ingelskog, Mats 
Klaesson, Inger Söderberg och Jenny Fogel.

§1 Dagordning
• Godkändes

§2 Ekonomi
• Vi har fått rapporter. Endast Braåsstugan inte betalt. Lite sponsorpengar saknas än. Vi har 

fått in en dubbelbetalning som ska betalas tillbaka.

§3 Hyra av lokal
• Vi har från årsskiftet en egen lokal.
• Vi har blivit sponsrade med vissa möbler mm.
• På grund av att nattvandrarna får vi en viss summa i hyresbidrag.

§4 Eventgruppen
• Braåsfestivalen 

-Slutredovisning- vi fick ett bra överskott.
• Julstämning med Ceciliakören och eventuellt en spelning vid puben. Även tomten mm 

kommer. Kommer söka direktstöd. Ingela ska ha möte med Mats och Maria från 
Braåsgården för att knyta ihop eftermiddagen och kvällen. Hur ska vi knyta ihop inne och 
ute? Ska vi ha julgransdans?
Vi kan erbjuda plats inomhus också för att binda ihop inne och ute. Vi ser över layout för att 
få bättre flyt t.ex. kan vi stå på vägen eller boulebanan? Annonsering via Facebook och 
direktkontakt.
Elin får i uppdrag att se om de som var med på bonderundan vill komma som knallar och 
om någon vill sälja julkärvar.

• 125 års jubileum vi har intressenter till att göra utställning. En idé kanske är att göra något 
med ångloket? Vilka vill hålla ihop detta? Ingela gör det. Blir på Braåsfestivalen 2020.

§5 Kulturgruppen 
• Vi tar nya tag efter jul för att hitta nya medlemmar. Då kan vi se om de som är med i andra 

grupper kan vilja göra mer.
• Filmvisning – vi kan söka direktstöd för barnfilmerna. Vi frågar elevrådet om att välja 

ungdomsfilmer. Vi vill också prova lite nyare filmer.
• Musikriket – 14.e oktober 2020 kommer bandet.

§6 Samhällsutvecklingsgruppen
• Västra stranden börja byggas i november. 
• Skolgatan har börjat rivas. Även nytt bygge på gång av Vidingehem.
• Trafikplanen har redovisats på möte- Eketerminalen ska byggas om. Även Sjösåsvägen togs 

upp men verkar inte vara prioriterat av Trafikverket.
• Skylten vid smalspåret är klar.
• Campingen stänger nu för säsongen.



• Hyra av magasinet hos gamla Bertils honung kommer fortsätta. Avtalet ligger hos de. Vi hyr 
ett år i taget. Första fakturan är på väg.

• När vi hyr lokal här i Braåsgården kan vi sätta upp vår flagga.
• Vi ska få eluttag till välkomsttavlan.

§7 Samrådsgruppen
• Rapport har getts.
• Nästa möte 21.a november.

 
§8 Nattvandring

• Vi är förvaltare för de med pengarna. Vi ska till exempel ge de reseersättning för Rottne 
resorna.

• Kontaktpersonerna har kontakt med Ingela.
• De har fått utrustning genom fältgruppen och kommunen.

§10 Övrigt
• Magnus kommer köpa in sladdar mm till oss på 4sound som går i konkurs nu.
• Gatlyktor har slutat lysa på t.ex. Skolgatan. Kan anmälas till kommunen som anmäler till 

Net1. De håller på att byta ut till led.

Mötet avslutas.

Ordförande, Ingela Blad Sekreterare, Jenny Fogel


