
Ordförande har ordet
God Fortsättning till er alla. Nu går vi 
in i ett nytt år och dessutom ett nytt 
decennium.
   Samhällsföreningen har äntligen fått 
ett eget ”hem”, vilket ger oss ökade 
möjligheter för att utveckla vårt arbete och 
verksamhet. 
   Vi kan blicka tillbaka på 2019 och bl 
a konstatera att vi äntligen är igång 
med tomterna på Västra Stranden. Våra 
gator har blivit lagade tack vare Tommy 
Ingelskog. Han är den i styrelsen som 
har hand om allt praktiskt i samhället, 
belysning, Camping, gator och torg m m 
och detta kommer han att fortsätta bevaka 
även 2020. 
   Braås blir 125 år i år och det tänker vi 
uppmärksamma på något sätt i samband 
med Braåsfestivalen i höst. Vi kommer 
att starta ett kultursamarbete med 
Fritidsgården för samhällets barn och 
ungdomar, vilket blir det prioriterade 
arbetet under året. 
   Vi kommer även att arbeta fram en 
mall för krisberedskap under våren. 
Nattvandringen kommer att fortsätta även 
2020 eftersom det har gett ett gott resultat 
under hösten. Våra nattvandrare åker 
också till Rottne numera.
   Samhällsföreningen har sitt 
årsmöte torsdagen den 26 mars 19.30 
i Braåsgården. Oliver Rosengren, 
M kommunalråd kommer att sitta 
ordförande. Fundera gärna över vad ni har 
för behov, skriv en motion, maila, ring etc. 
Vi är till för att göra vårt bästa för att Braås 
skall vara ett tryggt och bra ställe att bo i.

Ingela Blad
Ordf.

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



Braås Ponny och Ridklubb
Det är åter full aktivitet 
på ridskolan och 
ridklubben i Braås efter 
att ridskolehästarna 
haft ett välförtjänt 
juluppehåll. Ridskolan 
har platser kvar för 
den ridsugne, ung som 
gammal, erfaren eller 
oerfaren. Ridskolan har 
en ridgrupp för alla, 

från nybörjargrupp till tävlingsgrupper i 
dressyr/hoppning. Vi hjälper dig tillrätta 
i lämplig ridgrupp för bästa utveckling av 
din ridning. Under våren kommer vi att 
starta upp en nybörjargrupp för vuxna och 
ungdomar i äldre tonåren. Senare i vår 
startar vi ytterligare en Lek & Lär för de 
yngre barnen, 4-6 år på onsdagar. Vill du 
börja rida, tveka inte utan, ring och 
prata med Sussie på ridskolan tfn. 
0474-306 26 eller mejla ridskolan.
bpk@gmail.com
   Du hittar all information om vår 
verksamhet och kommande aktiviteter på 
vår hemsida. Vill du hålla dig informerad 
om vad som händer hos oss i Braås Ponny 
& Ridklubb besök då gärna vår hemsida 
https://idrottonlline.se/BraasPonnyoRK-
Ridsport

Braåsgymnasterna
Dags igen för vår 
återkommande pantin-
samling. Hoppas du vill 
vara med och stödja vår 
verksamhet. Alla bidrag 
är välkomna, stora som 
små!

   För att tjäna pengar till vår förening kom-
mer vi att under vecka 5 och 6 genomföra 
en insamling av PET-flaskor och burkar.(ej 
glasflaskor)
   Vi hoppas att du vill vara med och bidra 
genom att lämna flaskor eller burkar till din 
ledare eller kom ner till hallen någon annan 
tid då det finns gymnaster på plats
Måndag 27/1 och 3/2 kl. 17-20.30
Tisdag 28/1 och 4/2 kl. 17.15-18.45
Onsdag 29/1 och 5/2 kl. 17-19
Fråga gärna vänner och släktingar om de 
också vill vara med och bidra.
OBS! Vi tar även emot skadade och impor-
terade burkar.
   Vill du ha mer info om hur insamlingen 
går till kan du läsa mer på www.pantamera.
nu
 eller hör av dig till Emma Johansson mo-

Braås bibliotek 
• Måndagen den 10/2 kl 18.00 kommer Ella 
Styf och berättar om Braås från förr till nu. 
Vilka historiska spår har Braås lämnat?
• 11-kaffet startar torsdagen den 30/1 kl 11. 
Kom och fika och prata böcker.
• Babysagostunderna börjar onsdagen den 
26/2 kl 10.00, för barn 0-3 år.
Medborgarkontoret kommer varje torsdag 
kl 14.00-19.00, och hjälper till med 
information, rådgivning och kontakter med 
olika förvaltningar och myndigheter.

Öppettider:
Måndag 14.00-19.00
Tisdag 9.00-12.00
Onsdag 9.00-12.00
Torsdag 14.00-19.00
Tel.nr: 0474 – 62 20 40

Välkomna/Veronica och Kristina

Brandkåren informerar 
Vi håller nu på med att summera det gånga 
året och dra lärdomar av de händelser vi 
varit på.
   Vi ser med tillförsikt på den närmaste 
tiden, vakanserna i kåren är inte allt för 
stora och den nya brandbilen fungerar bra.
Närmast i tiden nu läggs övningsprogram 
för första halvåret och i februari kommer en 
kampanj för att locka fler brandmän.
I Braås finns det behov av flera nya 
brandmän, både nu direkt och de närmaste 
åren framåt.
   Gå till räddningstjänsten hemsida www.
vrtj.se för att läsa mer om tjänsterna, eller 
hör av dig direkt till någon av oss brandmän 
i Braås.

Öppet hus på Braås skola
Braås skola inbjuder föräldrar och anhöriga 
till öppet hus torsdagen den 30 januari 
2020. Vi vill ge föräldrarna möjlighet att 
ta del av verksamheten och sina barns 
skolgång, samt  en chans att träffa och 
prata med lärare och övrig personal.
Tider: F-3 under ordinarie skoldag, åk 4-6 
kl. 16:30-17:30 och åk 7-9 17:30-19:30.
Hjärtligt välkomma!
   Skolvalsinformation
Från och med i år förändras skolvalet för de 
barn och elever som ska börja förskoleklass 
och årskurs sju höstterminen 2020. Förän-
dringen innebär att hänvisningsområdena 
försvinner och att alla vårdnadshavare gör 
ett skolval, där man söker de skolor man 
vill att deras barn ska gå i. Att hänvisning-
sområdena försvinner innebär att ingen 
elev på förhand kan garanteras en plats på 
en specifik skola. Placeringarna kommer i 
första hand att ske efter vårdnadshavarnas 
val och därefter syskonförtur och relativ 
närhet. 
   Obs! Om eleven går i årskurs sex på en 
skola där det finns en årskurs sju har eleven 
laglig rätt att gå kvar. Kommunen kommer 
inte att placera barnet på någon annan 
skola om man inte själva vill det. Vårdnad-
shavare behöver inte göra ett skolval om 
barnet ska gå kvar.
   Skolan inbjuder föräldrar och barn 
på förskolan ”44:an” till information-
smöte inför skolval till förskoleklass 
måndagen den 20 januari kl. 17:30 i 
matsalen på Braås skola.
   Informationsmöte för föräldrar och 
elever på Braås och Söraby skolor 
hålls torsdagen den 30 januari kl. 
17:30 i matsalen på Braås skola. 
Samma kväll har vi öppet hus på 
skolan.
   Vårdnadshavare gör skolvalet i ett särskilt 
skolvalssystem som man loggar in i med 
Bank ID. Skolvalssystemet är öppet mellan 
den 15 januari och 16 februari. Besked om 
placering skickas ut i mitten av mars. När 
vårdnadshavare loggar in i skolvalsplat-
tformen ser man vilken skola man har som 
skolskjutsskola. Det är till den skolan man 
kan få skolskjuts om ni uppfyller kriter-
ierna för skolskjuts. För mer information 
om skolvalet hänvisas till Växjö kommuns 
hemsida: www.vaxjo.se/skolval

Mats Wahlsten rektor 

Hembygdsaktuellt 
inför 2020
Ett år går fort och slutet på 2019 i Hem-
bygdsparken blev en regnig och blåsig jul-
marknad. Trots busvädret, kom många gla-
da och blöta besökare från när och fjärran.
   Det nya året börjar med årsmöte i Skatt-
agården den 1 mars kl. 14. Kjell Gustafsson 
berättar om stenkällare. Hur hembygdsåret 
skall se ut planerar vi under stoj och glam i 
slutet av januari. Du får väldigt gärna höra 
av Dig med goda förslag så fort som möjligt. 
Valborg, nationaldag, midsommarfirande 
och våffelkafé kommer förhoppningsvis att 
bedrivas ungefär som vanligt men skall vi 
lyckas krävs att så många som möjligt kan 
hjälpa till.
   Om det går som vi tänkt (bidrag beviljas) 
måste tak och en del andra delar på våra 
byggnader ses över.
   Om fem år fyller föreningen 100 år det 
kan vara så att det redan nu skall börjas 
fundera på detta…?
Tack för ett fint 2019 och vi ser fram emot 
ett minst lika bra 2020.

Dädesjö 
Föreläsningsförening 
Torsdagar kl. 19.00 i Dädesjö 
Hembygdsgård!
• 30 januari Lisbet Eriksson, slottsfru!
Stina , Stava och Florence - kvinnor på 
Huseby!
• 27 februari Johanna Hjärtfors, odlare!
Karlsborgs Trädgård. Snålodling och 
inredning ute!
• 26 mars Maria Arnadottir, skådespelare!
Teater: Kärlekens outgrundliga vägar!
Kaffeservering!
• 9 april Gunnar Bolin, kulturjournalist på 
Sveriges Radio!
• Skärtorsdag! På spåret - vinnare i TV!
Aktuell med boken Hovjuvelerarens barn, 
en släktkrönika! Berättar om sin bok, sin 
släkt och sitt arbete! Liten Påsk-förtäring!

Lindwalls Fastigheter i Braås AB



VÄLKOMMEN TILL BRAÅS PONNY OCH RIDKLUBB
VILL DU BÖRJA RIDA HOS OSS – Det finns platser kvar i våra ridlektioner, allt från nybörjargrupper till grupper som 
har ridit några terminen och flera terminer. Vi hjälper dig att komma i rätt grupp för bästa utveckling av din ridning. Vi 

har lediga platser i grupper som rider tisdag, torsdag och fredag. Vi startar kontinuerligt upp 
nybörjargrupper för barn!

NYBÖRJARKURS FÖR VUXNA/ÄLDRE UNGDOM -Är du vuxen eller i äldre tonåren 
och vill börja rida? Vi startar upp en vuxengrupp för nybörjare under våren!

DRESSYR alt HOPPTRÄNING PÅ OLIKA NIVÅER – Vill du träna dressyr för vår duk-
tiga dressyrtränare finns det platser kvar på måndagar. Vill du hoppa för våra duktiga hopp-
tränare finns det plats på onsdagar. Träning antingen på egen häst eller på ridskolans häst.

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

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



Vita träpaneler från 225:-/kvm

Varierat utbud av tapeter för 
alla rum & smaker. 
Hitta dina favoriter hos oss.

VÄGGFÄRG ORIGINAL MATT G7 INNE VITNORDSJÖ  
10L 899:-

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!

Kanonpriser! Gäller t.o.m 2020-03-31

Vi utför Fasadtvätt, Utomhusmålning, Takmålning, Fönstermålning

Pro Väggfärg BW 10 liter 845:-
(ord. 1300:-)

Pro Xtreme 1 BW 10 liter: 781:-
(ord. 1116:-)

Butiken är öppen
Enligt överenskommelse
TEL 0474-305 00

BETALNING I BUTIK/KONTANT/SWISH/FAKTURA

Januari 2020
• Sön 26  
   14.00   Församlingens Årsmöte 
Februari
• Sön 2 Gudstjänst
   10.00 Tore Hildingsson
• Lör-Sön 8-9  Inspirationshelg i Åseda med Ingemar Helmner
                 Tider meddelas senare
• Sön 16 Gudstjänst
   10.00 Göran Ahlander 
Mars
• Sön 1 Gudstjänst
   10.00 Malin Erdtman
• Sön 8 Gudstjänst
   10.00 Jenny Kimming
                 Insamling till pastors och diakonutbildningen
Tisdagscafé varje tisdag kl 10-12
Onsdagsbön varje onsdag kl 18,30
Babycafe varje torsdag kl 09-12,00
Stickcafe torsdag kl 18,30 udda veckor


