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Samhällsföreningens kontaktpersoner:

• Ingela Blad. 0703-680450 
• Tommy Ingelskog, 070-6990662
• Stellan Andersson, 070-5301451

Samhällsföreningen välkomnar alla som vill vara med 
och bidra till vår egen gemensamma utveckling. Är du 
intresserad? Kontakta gärna någon i Samhällsföreningens 
styrelse. Info hittar du på braas.se och på Facebook.



Braås Samhällsförening 
kommer att inleda det 
nya decenniet med att 
satsa på framtiden. I 
kommunens förslag till 
Landsbygdsutveckling, skall 
Braås utvecklas som arbets, 
handels- och serviceort för 
nordöstra delen av Växjö 
Kommun och närbelägna delar 
av Uppvidinge och Vetlanda 
kommuner.  Braås skall kunna 
växa till 4.000 invånare de 
närmaste femtio åren, en spännande framtidsvision.

Braås framtid är våra ungdomar. Skall Braås växa och möta 
framtiden behöver vi satsa på våra barn- och ungdomar. 
Vi behöver arbeta för att Braås skola får de resurser som 
behövs för att kunna möta samtliga elevers behov. Vi har 
redan idag ett väl utvecklat idrottsutbud, vilket är en gammal 
tradition i Braås. Av den anledningen väljer vi att fokusera på 
ungdomskulturen. Vi kommer att  starta samarbete med en 
rad olika aktörer i samhället, men tar också  hjälp av övriga 
kulturbärare från kommunen och olika organisationer.
Som vanligt är detta dokument en blandning mellan vision 
och realistiska mål för 2020.

Slutligen, Braås blir det samhälle som vi vill att det skall bli. 
Vi som bor här är ansvariga för vårt samhälles framtid. Men 
ensam är inte stark, därför skall vi fortsätta med att ha ett gott 
samarbete med kommunens nämnder och förvaltningar.
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Utveckla och förstärka samarbetet med Braåsgården, 
föreningar och näringsliv
Utöka medarbetarantalet som jobbar före, under och efter i de 
olika arrangemangen.

Genomföra
• Mopedrally i samarbete med Mopedklubben 
• Braåsfestival , 125 år jubileum
• Julfest i Braåsgården

Event
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• Vårsalong, konst och musik
• Scensommar, med olika aktiviteter
• Utveckla Filmvisning

Kultur Ungdomssatsning
• Fortsatt Nattvandring
• Kultursamarbete med Fritidsgården, Företagsklubben, 

Braås GIOF, Vidingehem och Kommunen
• Ungdomsfestival på Braåsfestivalen
• Samarbete med Kulturskolan för aktiviteter för 

högstadieelever



• Arbeta för att utöka bebyggelsen i centrum och inom 
sjönära områden.

• Samarbete med GOIF i projektet Träffpunkt GOIF
• Samarbete med Braåsgården för att bygga en utescen och 

utomhusdansbana
• Fortsätta arbetet med att starta ett Bygdebolag
• Se hur vi kan nyttja Gamla Ulvaskogsvallen bättre.
• Utveckla campingen tillsammans med driftansvarig
• Ansvara för skötsel av badplatserna 
• Arbeta för att Braås skall få en hundrastplats
• Arbeta fram en plan för en lokal krisbearbetningsplan 

tillsammans med kommunens säkerhetschef.

Samhällsutveckling
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• Fortsätt med att utveckla Brasan ex genom att maila ut ut 
den till intressenter utanför vårt spridningsområde.

Kommunikation, marknadsföring


