BRAÅSFESTIVALEN
LÖR 7 SEP 13-01

MORA TRÄSK
SCOTTS
PONNYRIDNING | KARUSELL
HOPPBORG | STIPENDIEUTDELNING
VIIBRAKÖREN | LILLA BRAÅSLOPPET
PUB PÅ BRAÅSGÅRDEN | PUBROCK RÖTT MED VITA KNUTAR
ARRANGERAS AV BRAÅS SAMHÄLLSFÖRENING

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

Ordförande har ordet

Årets sommar börjar gå mot sitt slut och
hösten gör så smått sitt inträde, detta
innebär som vanligt att vi börjar ta tag
i höstens uppgifter. Som vanligt är det
Braåsfestivalen som upptar vår mesta
tid. Vi hoppas att vi lyckats med att
kunna erbjuda er en attraktiv och rolig
eftermiddag och kväll. Lotteriförsäljningen
är igång lördag förmiddagar 10-12 under
augusti. I år kanske det är du som vinner
en Braåsstuga, eller något annat av våra
fina vinster, missa inte det.
Samhällsföreningen kommer från och
med i höst att ansvara för filmvisningen i
Braåsgården. Tider och filmer kan ni se i
Braåsgårdens programblad, välkomna.
Samrådsgruppen kommer att återuppta
sitt arbete under hösten. Målsättningen
är att ta fram ett måldokument för vad vi
behöver fokusera på under de närmaste
åren, för att Braås skall utvecklas i positiv
anda.
Angående tomterna på Västra Stranden
blir det en försening till våren 2020,
p g a att kommunen kommer att
upphandla entreprenörer under hösten,
som skall utföra arbetet. Det var ju inte
riktigt det vi hade förväntat oss, men det
är tyvärr inget vi kan påverka. Hoppas att
ni som väntar på tomt orkar hålla ut till
2020.
Fortsätt gärna att kommunicera via
Anslagstavlan och vår FB-sida. Just nu
har vi ett gäng hundägare som vill ha
en rastgård. Vi väntar just nu på svar
från parkförvaltningen, som skall ge oss
förutsättningarna, kring underhåll och
skötsel. Vi har också haft kommunikation
om det djupa hålet på badplatsen innanför
bryggorna. Det ärendet finns redan på
Kultur-Fritid, och kommer om möjligt att
åtgärdas till nästa badsäsong.
Önskar er alla en fin höst och hoppas vi ses
på Braåsfestivalen den 7 september.
Ingela Blad, ordf.

Boka bord på
Braåsfestivalen

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

Braås Ponny och Ridklubb Braåsgymnasterna

Välkomna till en ny termin!
Våra gymnastikgrupper
startar vecka 34.
Dag och tid hittar du på
vår hemsida:
braåsgymnasterna.se

Det är åter full aktivitet på ridskolan
och ridklubben i Braås efter att
ridskolehästarna haft ett välförtjänt
sommarlov.
Vi har många nyheter på gång, vi startar
upp en NYBÖRJARGRUPP för VUXNA
samt LEK & LÄR för de yngre barnen.
Information kring detta hittar ni på vår
hemsida. Ridskolan har även platser
kvar för den ridsugne, ung som gammal,
erfaren eller oerfaren. Ridskolan har en
ridgrupp för alla, från nybörjargrupp till
tävlingsgrupper i dressyr/hoppning. Vill du
börja rida, tveka inte utan, ring och prata
med Sussie på tfn. 0474-306 26 eller mejla
ridskolan.bpk@gmail.com
Besök gärna vår hemsida https://
idrottonlline.se/BraasPonnyoRK-Ridsport.

BRAÅS

PROs grillning vid boulebanan flyttas till
torsdag 15 augusti kl 17 för att den ej
ska ske samtidigt med kyrkans kräftfiske.
Medtag egen förplägnad. Vid dåligt väder,
kolla på anslagstavlan vid ICA.
Vi startar sedan upp höstterminen med
månadsmöte måndag 26 augusti kl 14. Information om höstens aktiviteter. Sång och
musikunderhållning av Pärlbandet.
PRO anordnar motionskampen fram 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.

Brandkåren informerar

Nu kan vi snart summera
sommaren 2019 och så här
långt har det varit färre
bränder i skog och mark
än förra året. Vi har dock
varit på några mindre
skogsbränder i början av
Ny grupp hösten-19
sommaren. Det har också
för 4-åringar (F-15).
varit en del andra larm,
Det finns 2 personer som visat intresse för
t. ex. mer eller mindre
att vara ledare men vi behöver 2 personer
allvarliga trafikolyckor, en drunkning
till för att kunna starta gruppen för 4-åring- och en brand i byggnad. Vår nya brandbil
ar (F-15). Hör av dig via vår mail nedan om fungerar så här långt mycket bra och vi är
du är intresserad. Föreningen står för din
mycket nöjda med den.
utbildning. Mail:braasgymnasterna@gmail.
På personalsidan har det också hänt
com
en del och vi kommer att ha två nya
OBS! Tjejer F-10 & -11 utökar sin
brandmän på grundutbildning i höst,
träning till 2 ggr/vecka, söndagar i
tyvärr har också en erfaren brandman
trupphallen i Växjö 15-17 samt ons
lämnat kåren på grund av flytt från orten.
som tidigare. Tjejer -07-09 kommer Brandkåren i Braås kommer att genomgå
på söndagar att träna ihop med Mixen generationsväxling inom de närmaste
gruppen och får ändrad tid i Växjös
åren vilket gör att vi behöver anställa minst
trupphall till 17-19, samt 19-20 i
4 - 5 nya personer inom kort.
spegelsalen för de som önskar,
Slutligen, även i år kommer vi att
svårigheter/fristående träning.
medverka på Braåsfestivalen, kom gärna
och hälsa på oss där.”
//Ordförande Ann-Sofi Andersson
Med vänlig hälsning,
Ola H

Dädesjö
Föreläsningsförening
Hösten 2019

To 26/9 19.00 Hembygdsgården
Emelie Hertzman, Arbogateatern
Glimtar ur en historisk garderob - 1700-tal
To 24/10 19.00 Hembygdsgården
Cecilia Davidsson bördig från Tolg
om sitt författarskap, bl.a. Vilhelm Moberg
på lättläst svenska.
To 28/11 19.00 Hembygdsgården
Niklas Sjögren
Arbetet som Asienkorrespondent för
Sveriges Television.

Braås bibliotek

29/8 kl 11. 00 11-kaffe med boktips.
11/9 kl 15.00 Feelgood-bokcirkel.
23/9 kl 18.00 Martin Dackling berättar om
syskonjordbruk
För barn:
Bokklubbarna startar!
Anmäl till Braås bibliotek
Babysagostund startar 11/9.
Braas.bibliotek@vaxjo.se
0474-622040
Välkomna önskar Veronica och Kristina

VÄLKOMMEN TILL BRAÅS PONNY OCH RIDKLUBB
VILL DU BÖRJA RIDA HOS OSS – Det finns ännu platser kvar i våra ridlektioner, allt
från nybörjargrupper till grupper som har ridit några terminen och flera terminer.
LEK & LÄR-GRUPPER FÖR BARN 4-6 ÅR – En mjukstart på ridskolan där du får prova
att rida och pyssla med hästarna. En introduktion till ridning och hästar för barn i åldrarna 4-6
år. 10 ggr á 45 min, pris: 1 200 kr
NYBÖRJARKURS FÖR VUXNA/ÄLDRE UNGDOM –
Vi startar upp en vuxengrupp för nybörjare. Har du alltid varit
lite nyfiken på ridningens konster eller precis upptäckt hästar
och ridning är detta något för dig. Det är aldrig för sent för att
börja rida.
DRESSYRTRÄNING PÅ OLIKA NIVÅER – Vill du träna
dressyr för vår duktiga dressyrtränare finns det platser kvar på
måndagar. Träning antingen på egen häst eller på ridskolans
häst.
Vill du VETA mer eller ANMÄLA ditt intresse för att börja
rida hos oss är du varmt välkommen att ringa 0474-306 26
eller mejla: ridskolan.bpk@gmail.com

händer på braåsgården
höstens filmprogram

A Star is born
sön 29 sep, KL 18.00

britt-marie var här
sön 20 okt, KL 18.00

Scotts
.Lör 7 sep, kl 20.00

Vi fortsätter att leverera danskvällar av yppersta 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.

helan och halvan
sön 24 nov, KL 18.00

Pokémon Detective Pikachu
lör 26 okt, kl 15.00

småkryp 2 äventyr i karibien
lör 28 dec, KL 15.00

Kom och prova på scouting!
Söndagen den 18/8 13-15 har vi prova påmöte med drop in utanför ICA från åk 2
och uppåt.
Fortsättningsvis ses vi söndagar klockan 10
vid scoutstugan (Bruksbacken).
Välkomna!
Kontakt: orkensscoutkar@gmail.com

Häng med på spännande
äventyr och träffa schyssta
kompisar

Det är hög tid att boka in höstens
inomhusrenoveringar.
Vi målar, Tapetserar, Kittar och målar om fönster,
Våtutrymmen, Golvläggning och golvslipning.

30 %

Boka i augusti och du får
på Tapeter och Nordsjö inomhusfärg.

Kampanj på Ytterdörrar och innedörrar från Diplomat
Upp till 35% rabatt (gäller tom 31/8)
Utförsäljning av samtliga fiskedrag 50% rabatt
Jakt och fritidsstövel 700:- ord pris 1395:Gräsklippare höstrea på kvarvarande exemplar
Hybridgrill kol och gasol nu endast 2900:Utförsäljning diverse elverktyg

Öppettider:

Måndag-Fredag: 7.00-17.30
Lördag: 9.00-13.00
Söndag: Stängt
Butiken är öppen
Enligt överenskommelse
TEL 0474-305 00

BETALNING I BUTIK/KONTANT/SWISH/FAKTURA

Adress: Sjösåsvägen, Kruthuset, 363 91 Braås,
Tel: 0474-30330, Epost: info@braasjarn.se

Danska för turister eller bara för ”sjov”

Hur mycket förstår du av våra grannars språk? Hund i snor…
Ensrettet..Hygge…
Lär dig danska på ett lättsamt sätt för att få en inblick i det
danska språket, kulturen, maten, räknesättet och i andra frågor
som kan dyka upp under en vistelse i grannlandet.
Startdatum 24/9 i Braåsgården.
Anmäl dig på Studieframjandet.se
(sök på danska).

Vill du få Brasan digitalt?

Skicka ett mail till brasan@braas.se så lägger vi till dig i
e-postlistan.

TRYGGT
TRIVSAMT
TILLGÄNGLIGT



Välkommen hem!
Hur man inreder sitt hem beror på den personliga
smaken. Men för att man överhuvudtaget ska kunna kalla det ett hem måste ett par grundförutsättningar vara på plats. Vidingehem tillhandahåller
trygghet, trivsel och tillgänglighet – resten är
upp till dig och möjligheterna är oändliga!

www.vidingehem.se

