
Ordförande har ordet
När jag ser ut genom fönstret ser det äntligen ut 
som att det är februari. Marken är täckt med snö 
och solen glittrar i snökristallerna om än bara för 
några dagar. Ljuset ger hopp om längre dagar och 
snart är det vår. 
För det första vill jag välkomna er alla till vårt 
årsmöte 26 mars i Braåsgården.
2020 har inneburit ett helt nytt liv för vår 
verksamhet. Vår egna lokal skapar möjlighet att 
ta emot besök på ett enkelt sätt.... och många 
besök har det blivit med olika teman och olika 
samarbetspartners. Det som just nu är aktuellt 
är att starta upp samarbete med Fritidsgården 
angående kulturevenemang för våra ungdomar 
och samarbete kring nattvandringen. Spännande 
projekt som ligger i linje med vår vision för 
2020, som vänder sig speciellt till våra barn och 
ungdomar. 
Vi jobbar också med ett nytt filmkoncept till hösten 
med mer riktade filmvisningar för olika målgrupper 
på olika tider ev i kombination med fika etc. Här 
söker vi samarbete med Filmregion Sydost och 
Folkets Bio i Växjö. Tror ni att det kan vara en god 
idé?
Vi kommer också att arbeta fram en plan för 
Krissamverkan i Sjösås Församling. Lite längre 
fram kommer vi ev bilda en projektgrupp, som i sin 
tur skall arbeta tillsammans med representanter 
från varje by inom församlingen.
Tommy och jag har haft möte med tekniska 
nämnden ang vår något ostadiga gatubelysning. 
Det visade sig att ett flertal belysningsstolpar var 
Vägverkets ansvar. Tommy har kontaktat Vattenfall 
som är ansvariga för dessa. Kommunen har noga 
noterat vilka belysningsstolpar som de ansvarar för. 
När det blir åtgärdat går inte ens att gissa sig till!!
Lyktorna i trädet vid torget kommer att tas ner, 
eftersom det har varit en hel del strul. Anledningen 
till att de sattes upp var för att kompensera 
oss för att inte Trafikverket lät oss sätta upp 
vår julbelysning julen 2018, det var ju väldigt 
omtänksamt, fast det visste iallafall inte jag förrän 
nu.
Nästa nummer av Brasan kommer ut 5 maj. 
Med anledning av det vill jag gärna redan nu 
be er att boka in eftermiddagen den 9 maj. Då 
bjuder vi på VÅRSALONG I BRAÅSGÅRDEN. 
Det blir konstutställningar och vårkonsert med 
Viibrakören, m m.
Slutligen vill jag framföra ett stort tack till 
Företagsklubben som sponsrar våra barnfilmer 
och till Fritidsgårdens ungdomar som valde 
skollovsfilmerna.
..... fortsätt att fråga och diskutera på sociala 
medier, så jobbar vi tillsammans i den här byn.

Ordf.
Ingela Blad

ÅRSMÖTE BRAÅS SAMHÄLLSFÖRENING 2020 
Torsdagen den 26 mars 19.30 i Braåsgården
Kvällens program
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Mötets ordförande Oliver Rosengren, M kommunalråd och Arbete/Välfärds 
ordförande.
Oliver avslutar kvällen med att presentera Växjölöftet och lite extra information 
kring integration.
En kväll, då du har möjlighet att ställa frågor och framföra dina synpunkter. Vi 
bjuder på kaffe/te och kaka.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 mars.
Välkomna!
Braås Samhällsförening

Brasan - en återblick
Det första numret hette Braås Nytt och gavs ut 1992 och skulle komma varje 
månad. Där utlystes en tävling om ett bra namn på informationsbladet och 
en hemlig låda som pris. Priset skulle utdelas på den första Braåsdagen den 5 
september 1992. Två nummer utan namn kom före med information om Braås 
och om kommande Braåsdag. Efter första Braåsdagen kom nummer 1 av Brasan 
och där fanns denna notis.

I det första Braås Nytt finns en ruta 
om Braås framtid som lyder som 
följer:

 “BRAÅS FRAMTID             
2 samlingar i församlingshemmet 
med detta innehåll samlade 
åtskilliga. Professorn Bengt 
Johannisson stimulerade debatten 
och en hel del andra Braåsbor 

tyckte också att nu var det dags med litet mer engagemang för Braås och med 
Braåsborna. Styrelsen för den Samhällsförening som bildades den 13/4 utgörs 
interimistiskt av Monica Gustafsson, ordf., Laila Göransson, Eje Håkansson, 
Inge Jonasson, Tomas Lagnander, Lena Larsson, Johan Lindstrand, Malin 
Lund, Nils-Ragnar Samuelsson, Birgitta Simonsson och Margareta Örkenrud.

Vi har redan hunnit med ett par sammanträden. Detta bladet är ett sådant 
resultat. En Braåsdag kommer att äga rum framöver …. Träffar Du någon av 
ledamöterna i styrelsen: Snacka Braås framtid med dem!”
 



Braås Ponny och Ridklubb
Mycket är på gång på 
ridskolan och ridklubben 
i Braås vi har precis 
anordnat en hoppning 
i ridhuset och kommer 
att anordna en igen den 
4 april för alla som vill 
vara med och hoppa 
Pay & Jump, titta in på 
vår hemsida så hittar 
du all info. Vi kommer att starta upp en 
nybörjargrupp för vuxna under våren, vill 
du vara med kan du kontakta ridskolan. Vi 
har precis startar upp en ny omgång av den 
populära LEK & LÄR för barn 4-6 år men 
kommer att starta upp en grupp till senare 
i vår, anmäl intresse redan nu för att vara 
säker på en plats. Senare i år hoppas vi 
kunna anordna Ridskolans dag med öppet 
hus på anläggningen, ponnyridning och 
uppvisning med mera. Håll utkik på vår 
hemsida eller FB så missar du inte vad som 
händer i ridklubben framöver. 
Vill du börja rida, tveka inte utan, 
ring och prata med Sussie eller Isa på 
ridskolan tfn. 0474-306 26 eller mejla 
ridskolan.bpk@gmail.com

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
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

 BRAÅS
Vi har haft årsmöte i församlingshemmet 
med ca 110 medlemmar närvarande.
Eva Lisa Haggren och Solveig Carlsson 
avgick ur styrelsen. Britt  Arvidsson valdes 
in som ledamot och Kennert Rinaldo som 
suppleant i styrelsen
Efter årsmötesförhandlingarna serverades 
smörgåstårta och därefter underhållning av 
Erling Lundberg, Malmbäck.
Föreningens programblad kommer att vara 
klart till månadsmötet 27 april. 
Under 2019 har PRO Braås genomfört :
Hemlig resa till Österlen. Teaterresa till 
Falkenbergsrevyn. Underhållning av Lasse 
Sigfridsson hos PRO Lammhult
Travet på Jägersro. Studiebesök i Gemla via 
samorganisationen.. Studiebesök Balco och 
Burde
Studiebesök AMO kabel och Elitfönster. 
Studiebesök Trä AB KG list
Studiebesök Zip-line  och glashyttan i Ös-
jöbol  lshockey i Vida arena.
Kräftskiva hos fam. Samuelsson i Sandreda. 
Gökotta i Sjösås äng.
Grillning vid boulebanan. Braåsfestivalen. 
Medverkan som funktionärer.
Motionskampen , cykla, simma eller gå och 
samla poäng över sommaren.
Julbord  Jultombola vid julmarknaden i 
hembygdsgården.
Kurser/studiecirklar har anordnats i 
bokcirkel, släktforskning, måleri/keramik, 
glasfusing trädgård och växter, med hälsan i 
behåll, kultur och skulptur i Borås.
Hjärtstartarkurs. Två grupper. Andra ak-
tiviteter: stavgång, handarbeten, boulespel, 
canasta.
Sångkören har utöver underhållning på 
månadsmöten även varit på andra platser 
och underhållit.
Är Ni pensionärer och intresserade av att 
vara med i PRO , kontakta någon i PRO 
styrelse.
 
Hans Elingfors. 
Ordförande PRO Braås. 
070 5330822

Braåsgymnasterna
”Välkomna på årsmöte 
för Friluftsfrämjandet/ 
Braåsgymnasterna 
torsdagen den 12 mars 
klockan 18.00 på 
Braås Lunchrestau-
rang. Anmäl gärna att 
du kommer genom att 
mejla braasgymnasterna@gmail.com så att 
maten säkert räcker till alla. Föreningens 
ordförande lämnar nu sitt uppdrag efter 
många års gott arbete och därför söker vi 
nu dig som är intresserad av att hjälpa oss 
att driva föreningen vidare som ordförande 
eller styrelsemedlem. Tveka inte att höra av 
dig. Din insats betyder mycket för förening-
ens barn och ungdomar!”

Braås bibliotek 
• Kom och drick 11-kaffe på biblioteket. Det 
utlovas hembakat dopp och boktips.
Torsdag 26/3 kl 11.00. 
• På torsdagar kl 14-19 finns 
medborgarkontoret på biblioteket. De 
kan hjälpa dig med kontakter med olika 
myndigheter, fylla i blanketter, söka bidrag 
med mera. 
• Onsdag 25/3 kl 10.00 är det 
babysagostund, med sagor och rim och 
ramsor för små barn och deras vuxna. 
Anmäl er till biblioteket.  

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

Hembygdsaktuellt 
Senvinter i Hembygdsföreningen.
I skrivande stund pågår förberedelserna 
inför föreningens årsmöte. Valberedningen 
har vad som kan förstås lyckats bra med en 
så nödvändig föryngring av styrelsen.
Funderingar inför vår och sommar pågår 
för fullt med åtminstone en utflykt i norra 
delarna av Sjösås, information på Facebook 
, hemsida och affischer kommer ,håll ögon 
och öron öppna.
Förhoppningsvis kommer ett antal 
klasser från Braås skola att ha ett antal 
gammaldags aktiviteter de är extra 
välkomna i egenskap av morgondagens 
beslutsfattare.
Sommarutställningen kommer att 
handla om bland mycket annat hur 
mobiler och andra vanligt förekommande 
kommunikationsprylar såg ut i 
begynnelsen. Har Du något i byrålådorna 
som kan vara av intresse kontakta Evert 
Carlsson.
I början av mars får vi långväga besök av 
släktingar till Göth, endast ett par från USA 
men ändå.
Vårt föränderliga klimat har gjort att 
stora delar av nederbörden hamnat i 
Hembygdsparken på olika icke önskvärda 
ställen. Problemet är inte nytt men just nu 
värre än vanligt. Kommun och trafikverk 
och försäkringsbolag har därför kontaktas 
både telefon och brevledes ,denna gång med 
ett mycket positivt och trevligt bemötande 
av alla inblandade. Det verkar som om 
problemen med vatten från väg 903 
(Sjösåsvägen)kommer att lösas en gång för 
alla.
Ett av de icke önskvärda ställena är 
Skattagårdens källare, den skall besiktigas 
av Anticimex inom kort och ny luftavfuktare 
är installerad.
Väl mött i parken under våren

Brandkåren 
informerar
 Vi har nu summerat 
förra årets händelser 
som krävt vår 
medverkan. Av de 68 
händelser vi varit på 
har 44 inträffat inom 
Växjö kommun, 23 i 
Uppvidinge och en i 
Vetlanda kommuner.
Händelserna har varit av olika art, 25 har 
rört trafikolyckor, 17 brand i byggnad, 6 
automatlarm, 4 brand i skog och mark, 
resten har varit övriga räddnings och 
sjukvårdslarm. 
Vi har på olika sätt medverkat i den 
kampanj för att rekrytera fler brandmän 
som Värends Räddningstjänst har drivit 
under februari. 
I Braås har vi ett behov av 3 - 4 stycken 
och välkomnar ansökningar från alla friska 
personer som kan tänka sig att göra nytta, 
gå in på vrtj.se och fyll i en ansökan. 
Framåt kommer vi att titta på hur vi kan 
modernisera vår brandstation i Braås, i 
och med att vi nu är ensamma i byggnaden 
hyser vi gott hopp om några förbättringar.

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



Braås skola
Skolan vill tacka alla de besökare som kom 
till vårt öppna hus och gjorde det så lyckat, 
både under skoldagen på F-3, och de som 
deltog under eftermiddagens och kvällens 
aktiviteter på 4-9. Sexorna gjorde ett top-
penjobb med bakning och servering under 
öppet hus. Det var också härligt att se så 
många blivande sjuor med vårdnadshavare 
som kom på informationsmötet om skolva-
let inför kommande läsår. Den preliminära 
statistiken från skolvalet från Rottne-Tolg 
ser positivt ut. Vi hoppas detta är ett trend-
brott!
   Planeringen inför nästa läsår har påbör-
jats. Eleverna i åk 3 på Dädesjö skola hälsas 
särskilt välkomna till Braås skola när de 
börjar i åk 4. Timplanen i idrott och matem-
atik ökar på högstadiet och vi behöver se 
över skolskjutsramarna för att få plats med 
lektionerna i schemat. Vi ser att antalet små 
barn ökar de närmaste åren, vilket ökar try-
cket på våra lokaler, i första hand i förskole-
klass och på lågstadiet.
   Eleverna har varit delaktiga i processen 
med att fräscha upp elevhallen på mellan-
stadiet med bl.a. väggmålning, anslagstav-
lor, ommöblering och avskärmning. Här 
kan eleverna kan arbeta mer ostört i grupp, 
då skolan har brist på grupprum. Vi hoppas 
på en om- och tillbyggnation av skolan inom 
en inte alltför avlägsen framtid, då i synner-
het våra lokaler för kemi och slöjd är väldigt 
omoderna. Skolans matsal har nu också 
fått en ny serveringsdisk, som tillsammans 
med nya matsalsmöbler skapar en mycket 
trevligare och ljusare miljö.

Barnkonventionen är lag fr o m den 1 janu-
ari 2020. De innebär att barnperspektivet 
ska beaktas i de beslut som berör dem, t ex 
barnens arbetsmiljö. Tyvärr har vi inte en 
likvärdig syn på barnens säkerhet i Växjö 
kommun, vilket är uppenbart när man ser 
hur man hanterar trafiksäkerheten utanför 
Röda skolan. Nu kommer vi att intensifi-
era arbetet för att förbättra säkerheten vid 
övergången mellan ”Röda skolan” och skol-
gården. I detta arbete behöver skolan stöd 
av föräldrar, samhällsföreningen och övriga 
aktörer i samhälle
   Skolan samverkar med socialtjänsten i 
Braås och vi har nu utsetts till ett av fyra 
prioriterade områden som ska vara med 
i implementeringsplanen av ”Barnens 
bästa gäller”. Vi berättar mer om detta i 
nästa nummer av Brasan. Vi är bekymrade 
över ökningen av skolfrånvaron. Antalet 
elever med problematisk frånvaro är flest 
på högstadiet men förekommer även på 
mellanstadiet. Enligt skollagen har vårdnad-
shavare ansvaret för att barnet kommer till 
skolan och skolans rektor har ansvaret för 
att utreda frånvaron. Skolan och hemmen 
måste samverka för att bryta den negativa 
utvecklingen och vi måste reagera tidigt, 
redan när barnen är små och vi ser indika-
tioner på problemen. På Braås skola har vi 
i nuläget ett 20-tal elever som har mer än 
100 timmars frånvaro under läsåret. Då 
är skolan skyldig att anmäla frånvaron till 
utbildningsnämnden som har möjlighet att 
utdela vite.

Det var härligt att se så många elever på 
skolan under sportlovet, ett 40-tal elever 
som arbetade i tre dagar med ambitionen 
att öka sina kunskaper och träna upp sina 
förmågor. Flit och uthållighet tillsammans 
med en god studieteknik lönar sig i längden, 
även om man inte alltid ser omedelbar 
effekt av sin ansträngning. Träning ökar 
chanserna att bli behörig och komma in 
på sitt förstahandsval till gymnasieskolan. 
Vi följer regelbundet upp skolans mål och 
elevernas resultat och omprövar skolans in-
satser utifrån eleverna behov. Nu ser vi fram 
emot en vår som kantas av nationella prov 
för våra elever i åk 3, 6 och 9, som eleverna 
kan uppleva både som spännande och an-
strängande. Proven ska trygga en likvärdig 
undervisning och bedömning i hela landet.

Mats Wahlsten, rektor

Mars
• Sön 1  Gudstjänst m. Nattvard  
   10.00   Malin Erdtman 

• Sön 8  Gudstjänst 
   10.00   Jenny Kimming. Sång: Annika Svensson
  Insamling till pastors och diakonutbildningen
 
• Sön 15  Gudstjänst 
   10.00   Ingrid Thordssonn. Sång : Ronny Kungberg
  Irene Kriste`rn. 
  Kyrklunch. Därefter sjukhuskyrkans årsmöte

• Sön 22 Gudstjänst 
   10.00   Jenny Kimming. Sång: Annika Svensson
  Inger Söderberg
April
• Sön 5  Familjegudstjänst 
   10.00  Sofi Mattsson. Babycafét

• Fre 10  Gudstjänst
   10.00   Tore Hildingsson

• Sön 12  Gudstjänst
   10.00  Göran Ahlander
 
• Sön 19  Gudstjänst
   10.00  Cissi Hagevi

Tisdagscafé varje tisdag kl 10-12
Onsdagsbön varje onsdag kl 18.30

Babycafé varje torsdag kl 09-12.00
Stickcafé torsdag kl 18.30 udda veckor

Lär känna din kyrka

Lördag 18 april
Vi lära känna Sjösås Nya kyrka i Viås och 

Drev-Hornaryds kyrka. Dess byggnader, historia och 
inventarier.

Program:
14.00 - 15.30 i Viås
16.00 - 18.00 i Drev-Hornaryd (kaffe)
18.00 Helgmålsbön

Välkomna!
/Sjösås församling och Hembygdscirkeln i 
Drev-Hornaryd

Lokal på 14 kvm uthyres
Bottenplan med utsikt över sjön 
Örken. 
Wifi, gym och bastu finns i huset. Ledig  
from 1 maj.

För mer information kontakta 
Braåsgården 
0474-309 00
info@braasgarden.se

Välkomna!



SUPERKLIPP
Sodastream Kolsyrepatron 
Refill 29:- ord.pris 89:-

TRÄDGÅRDEN KALLAR ! 
Emmaljunga plantjord fullgödslad  
50 L 3 st 99:-
Emmaljunga exclusiv Blom & Planjord 
50 L 3 st 175:-
Emmaljunga Tomatjord 
50 L 79:- /st

Grönytegödsel 10 kg 169:-

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!

TAPETSERING
Vi på Rooths måleri 

hjälper dig gärna

VÅTUTRYMME
Vi på Rooths måleri 

hjälper dig gärna

GOLV/SLIPNING
Vi på Rooths måleri 

hjälper dig gärna

MÅLNING
Vi på Rooths måleri 

hjälper dig gärna

Butiken är öppen
Enligt överenskommelse
TEL 0474-305 00

BETALNING I BUTIK/KONTANT/SWISH/FAKTURA

Ett säkert vårtecken är barn 
med ljusgröna väskor! Deras 
avsikt är att sälja 
majblommor för att samla in 
pengar till andra barn som inte har det så gott ställt. 
Majblomman har gjort skillnad för barn i Sverige sedan 1907 
och över hundra år senare finns viljan att göra skillnad för barn 
och unga i utsatta situationer fortsatt kvar.

Med hjälp av era bidrag under förra året så har vi kunnat ge 
barn möjligheten att delta i fritidsaktiviteter såsom scouter, 
fotboll och basket. 
Ni har hjälpt till att skapa känslan av likvärdighet i skolan genom 
pengar till skolväskor, idrottskläder och nya skor.
Dessutom har barn kunnat få bättre lov då vi har gett bidrag till 
mat eller aktiviteter, tex bio, simhall och lekland.
Vi arbetar för att motverka barnfattigdomen och vi hoppas att ni 
vill hjälpa oss med detta arbete!
Säljstart i år är den 23 april och försäljningen pågår till den 5 
maj.

/ Majblomman i Sjösås-Nottebäck.


