Nytt försök till årsmöte

Årsmöte med Braås Samhällsförening nu utomhus
Onsdagen den 27 maj 18.00. Plats: Braåsgårdens baksida
Sedvanliga Årsmöteshandlingar , ordf. Maria Garmer.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15 maj
Välkomna

En sommar full av

AKTIVITETER
för barn i alla åldrar

Vidingehem satsar extra på trivsel
och trygghet. I sommar ordnar vi
kostnadsfria aktiviteter för alla sommarlediga barn. Under veckorna 26,
27, 28 och 29 kommer vi att besöka
följande orter:
Rottne • Braås • Lammhult • Ingelstad
Gemla • Furuby • Hovshaga • Vederslöv/
Tävelsås/Kalvsvik • Åby/Ör/Tolg

Tider, platser och program hittar
du på www.vidingehem.se.

Det blir mängder av
olika spel och pyssel.

Delta i roliga lekar och bollsporter.
Tampas i tuffa tävlingar.

Missa inte den spännande
olympiaden för barn, där
vi tävlar om massor av
finfina priser.

Värends Räddningstjänst lär oss
viktiga saker om brandsäkerhet.

Ordförande har ordet

Förra året skrev jag att
verksamhetsåret hade börjat och att
vi tog nya tag och såg fram emot nya
utmaningar. Vad visste vi då om hur
motsvarande tid i år skulle gestalta
sig.... ingenting.... det som nu drabbar
världen drabbar även vårt samhälle
och vår samhällsförening. Nej, vi har
inte startat verksamhetsåret, fick
ställa in vårt planerade årsmöte, som
så många andra. Som ni ser gör vi ett
nytt försök 27 maj och då utomhus på
baksidan av Braåsgården. Där finns
gott om plats, så vi kan hålla avstånd.
Verksamheten som hade startat
förra året och som planerat skulle
genomföras i vår, är inställd. Jag
tror att vi alla delar en känsla av
overklighet.
Mopedrallyt 6 juni flyttas till hösten,
Vårsalong blir Höstsalong, Filmerna
ligger i kassaskåpet och väntar på att
visas i höst.
Just nu hoppas vi innerligt att vi kan
genomföra Braåsfestivalen, om än i
mindre skala och utan 125 års firande.
I väntan på att Corona skall plana ut,
så att vi får börja leva normalt igen,
får vi planera och samla kraft så gott
vi kan.
Nattvandringen är igång, såå skönt
att något är vanligt. Det är viktigt
att vi vuxna finns till för våra barn
och ungdomar. Jag har en fundering
angående just detta. Nattvandrarna
kallade till möte, skolans rektor
kallade till möte ang föräldranärvaro
under skoltid.
Till båda mötena kom vardera TVÅ
personer !!! Läser jag på sociala
medier ser jag hur flera undrar varför
det inte görs mer för att få ett säkert
och tryggt samhälle!!! Min fråga är
VEM eller VILKA, skall göra det? Åter
igen, skall vi få det samhälle vi alla vill
ha, gäller det att vi alla hjälps åt.
Slutligen önskar jag er alla en fin vår.
Ta väl hand om er och varandra. Följ
coronareglerna, så vi snart kan ses
som vanligt igen.️
Ingela Blad, ordf.
Just nu 70+ i karantän

Braås Ponny och Ridklubb

Det är inte mycket som är
som det brukar i dessa tider
av Corona, så vi i ridklubben
är glada över att kunna
hålla ridskolan öppen så
alla ridsugna kan fortsätta
med sitt fritidsintresse.
Både vi och alla hästarna
arbetar på för fullt och det
har kommit två nya, fyrbenta, medarbetare
till ridskolan. Roligt och spännande med
nya hästar som ska lära alla härliga elever
att rida. Det fattas fortfarande en eller
två intresserade inför uppstarten av en
vuxengrupp för nybörjare däremot en
barngrupp med nybörjare kommer att
starta inom det närmaste men det finns
ännu några platser kvar.
Vill du börja rida i någon av
grupperna eller i annan grupp, tveka
inte utan ring eller mejla in din
anmälan så hinner du börja rida i vår.
Nu drar vi i gång med våra uppskattade
Pay & Jumps igen, den första alla redan
lördagen den 9 maj sen 24 maj och därefter
flera tillfällen under hela sommaren. Titta
in på vår hemsida eller FB så hittar du all
info. 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

Braåsgymnasterna

Vi skulle gärna vilja starta
upp en ny grupp med
barngymnastik till hösten
för barn födda 2016. Men
om detta ska vara möjligt
behöver vi nu dig som vill
vara med som ledare. Inga
förkunskaper krävs, möjlighet till utbildning finns.
Hör av dig via mejl till
braasgymnasterna@gmail.com om du är
intresserad eller vill veta mer.
Hälsningar Styrelsen

Braås bibliotek

Alla våra aktiviteter är inställda fram till
sommaren.
Vi har öppet som vanligt.
Vill du inte komma in i lokalen, går det bra
att knacka på fönstret och hämta böcker
där.
Om du vill kan du ringa innan och be oss
plocka ihop böcker.
Vi kan även komma hem med böcker om du
inte kan ta dig ut.
Öppettider:
Måndag 14-19
Tisdag 9-12
Onsdag 9-12
Torsdag 14-19
Tel. nr: 0474 – 62 20 40
Välkomna/Veronica och Kristina

BRAÅS

Pro verksamheten går fn på sparlåga i
avvaktan på vad som händer med Corona
-pandemin.
I dagarna har PRO skickat ut programblad
till medlemmarna med information om
ett flertal aktiviteter och program som
vi hoppas att att kunna genomföra när
Corona-pandemin har ”lagt sig”.
”Höstens underhållning” som vi får
hoppas kunna genomföras:
Ola Karlsson, bördig från Braås,
musikunderhållning. Pelle Olsson,
Klavreström, berättelser från Småland. Per
Renevall, den sjungande lanthandlaren.
Per Olof Högstedt, kåseri om Pelle
Näver. Jessica Värnild Funk och Lasse
Johansson, musikunderhållning, Ella Styf
Kronobergspodden Ingmar Nordström
och Viking Olsson,musik på vårat vis.
Mona G musikunderhållning.
PRO Motionskampen 2020 är en
aktivitet för PROare där Du kan samla
poäng till Dig själv och till Din förening
genom att :
Gå minst en halvtimme- ger 1 poäng
Cykla minst 3 km- ger 1 poäng
Simma minst 20 min- ger 1 poäng
Gymnastisera minst 20 min- ger 1 poäng
Har Du inte fått något träningskort ,anmäl
Ditt intresse till Solveig Bergquist 0708240446
Motionskampen pågår från 1 maj till 31
augusti. Träningskort inlämnas senast 10
sept.
Är Ni pensionärer och intresserade av
att vara med i PRO , kontakta någon i PRO
styrelse.
Hans Elingfors. Ordförande PRO Braås.
070 5330822
Ps.
Aktiviteter som PRO kan genomföra
meddelas efterhand i vår sms-funktion och
affischeras på anslagstavlan i Torghallen.
DS.

Hembygdssommaren

Sommarmånaderna i Hembygdsparken
kommer att bli de värsta i föreningens snart
100-åriga historia. Som läget är i skrivande
stund med virus eländet ser vi oss tvungna
att ställa in både nationaldags och midsommarfirande i parken detsamma gäller också
våffelkafeet. Skälen är väl kända ,till detta kommer att många av funktionärerna befinner sig i riskgruppen. Att vi måste göra så
här är naturligtvis mycket sorgligt.
Vår förhoppning är dock att åtminstone
något skall kunna genomföras senare i sommar men inget kommer att hända före första Juli. Vi försöker uppdatera och informera
efterhand.
Arbetena med att hålla vår hembygdspark i gott skick kommer dock att pågå
med oförminskad intensitet , känner Du för
att hjälpa till är det måndagar 09.00 som
gäller.
Trädgårdsmöblerna är framme och man
är välkommen att ta med fikakorgen till
parken för att njuta av lugnet och naturen,
det känns bra för föreningen att folk vill
komma och uppleva vår fina hembygdspark.
Ta väl hand om varandra håll avstånd och
tvätta händerna.
Välkomna till Hembygdsparken.
/Nisse

LIONS Club Braås

Sven och Margith Peterssons fond
Klubbens mångårige medlem i Braås Sven
Petersson, testamenterade en del av sin
kvarlåtenskap till klubben och en fond för
att dela ut bidrag, dels till forskning och
dels till hjälp åt barn med särskilda behov.
Fonden är nu etablerad och bidrag kan
sökas genom att vända sig till Braåsklubben.
Magali Marti Generò, forskare vid
Linköpings Universitet har redan fått ett
första bidrag på 200 000 kr som en del av
ett treårigt engagemang från klubben. Forskningen skall försöka klarlägga sambandet
mellan bakteriesammansättningen i tarmen
på för tidigt födda spädbarn och neuroloBrandkåren informerar
giska problem vid två års ålder. Bidragen
Så här långt har
fördelas genom samarbete med LIONS
inte den pågående
Forskningsfond i Linköping.
pandemin påverkat
Barn med verifierad funktionsnedsättning
räddningstjänstens
kan erhålla ett personligt bidrag till ett
förmåga. Beredskapen
specificerat ändamål. Bidrag kan sökas av
löper på som vanligt men
en enskild person eller av flera personer i
vissa övningar har ställt
en gruppaktivitet där det sökande uppfyller
in. Viktiga övningar och
bidragskraven. Mer detaljerad information
sammankomster får vänta
kan fås genom klubben på e-post lions@
eller göras på annat sätt.
kronobergare.se eller av skolorna i Växjö
Som vanligt så här års är
det risk för brand i skog och mark. Det har kommun. Lokala bidrag till barn har redan
delats ut och någon ansökan är nu under
redan varit eldningsförbud när jag skriver
detta och om vi inte får regn kan detta gälla bearbetning.
Braåsklubben består av ett antal äldre
fortfarande. Om ni tänkt elda utomhus så
herrar som numera har denna fond som
kontrollera vad som gäller först. En glad
sin huvudsakliga verksamhet. Vi har ett
nyhet är att vi får ett välkommet tillskott
intressant och givande uppdrag att förvalta.
till styrkan i Braås om ett par veckor. Vi
Men det behövs nya medlemmar som kan
har någon ytterligare sökande på gång
men välkomnar gärna fler. För övrigt följer hjälpa till. Alla kvinnor eller män som är intresserade av detta är välkomna som medvi råden från myndigheterna som gäller
lemmar i klubben. Kontakta Ulf Arfvidsson
COVID-19.
ulf@kronobergare.se eller Stefan Bergqvist
stefan.bergqvist@blixtmail.se om du är
intresserad.

Braås skola

Braås skola håller öppet under coronakrisen och det är i dagsläget inte aktuellt
med någon stängning av grundskola eller
fritidshem i Växjö kommun. Undervisningen har inte påverkats i någon större grad
men lärarna är förberedda för distansundervisning om utbildningsnämnden beslutar
det. De nationella proven i åk 3, 6 och 9
ställdes dock in efter beslut från Skolverket.
Vi undviker större samlingar med elever för
att minska risken för smittspridning. Elever
och personal ska stanna hemma så länge
man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka
till skolan. Elever som ör friska ska vara i
skolan för att uppfylla sin skolplikt.
Vi följer kontinuerligt folkhälsomyndighetens rekommendationer och är beredda att göra anpassningar när det så krävs.
För skolans del har miljön i matsalen påverkats mest Måltidsorganisationen har tagit
fram serveringsrutiner som är anslagna i
matsalen. Kön börjar utanför matsalen och
två klasser släpps in åt gången, eleverna
ska hålla avstånd mellan varandra och inte
trängas vid kön till buffén. Alla uppmanas
vara noga med att tvätta händerna. Smör
och bröd utgår och färre sallader erbjuds.
Det är imponerande att se hur man respekterar reglerna. Det är viktigt att vi som
arbetar i skolan behåller lugnet och skapar
en trygg miljö för våra barn i denna osäkra
situation. Några frivilliga föräldrar som är
permitterade från Volvo har ställt upp som
rastfaddrar och matvärdar på skolan. Vi
tackar dem för deras insats!

Planeringen inför nästa läsår pågår för fullt.
Vi är glada för att skolvalet till förskoleklass
och åk 7 ser så positivt ut och att antalet
sökande till våra lärartjänster är så stort.
Målet är att förbättra resultaten på skolan
och då behöver vi höja kompetensen och anställa fler legitimerade lärare. Det innebär
dock att vi inte kan behålla lika många
elevresurser som idag. Elevhälsan och pedagogerna behöver arbeta mer förebyggande
bl.a. med anpassningar för att kunna möta
alla elever klassrummet. All personal har
under hösten och våren gått en bemötandeutbildning och nästa år ska alla genomgå
en utbildning i tillgängliga lärmiljöer för
att öka kunskaperna kring elever med olika
funktionshinder.
Skolledningen förstärks nästa läsår med
en rektor för F-3 på Braås och Dädesjö
skolor. Det blir Linda Erlandsson, som idag
jobbar som specialpedagog på F-3. Mats
Wahlsten kommer att vara rektor för Braås
skola åk 4-9 och Andreas kommer fortsatt
att vara biträdande rektor. En tydlig arbetsfördelning kommer att göras samtidigt som
skolledarna kommer att ha ett nära samarbete för skolans helhet.
Antalet barn på förskoleklass ökar och vi
ser över lokalerna inför hösten. Åk1 flyttar
upp till huvudbyggnaden vilket innebär att
vi kan samla lågstadiet runt samma skolgård. Utemiljön på skolgården har fått en
lyft och multiarenan har blivit en succé hos
barnen även om marken utanför multiarenan har stått under vatten en stor del av
vintern. Vidingehem kommer att dränera,

anlägga en avloppsbrunn och asfaltera runt
multiarenan för att åtgärda problemet.
Skolledningen arbetar för att öka trafiksäkerheten bl.a. vid övergången mellan Röda
skolan och skolgården. Vi påminner om
att snedparkeringarna vid miljöhuset ska
användas för lämning och hämtning av barn
till förskola och skola i högst 15 minuter.
Corona har tvingat många evenemang att
ställas in. För skolans del förs diskussioner
om hur en eventuell skolavslutning kan
genomföras. Vi vet med säkerhet att vi inte
kommer kunna ha en traditionell avslutning
i år och även avslutningsfesten för åk 9
påverkas, eftersom vi ska undvika samlingar
på fler än 50 personer. Mer information
skickas till hemmen. Vår förhoppning är
att vi kommer få ett trivsamt avslut och att
ni föräldrar och anhöriga har förståelse för
de riktlinjer vi alla behöver förhålla oss till.
Vi tackar alla för ett gott samarbete under
våren och önskar en skön sommar. Hoppas
att vi kan starta upp i höst utan risk för
smittspridning!

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

Hyrmaskiner!
Hyrmännen hyr ut skylift,

vedmaskin, hetvattentvätt mm

För mer info & bokning
ring Lars 070-553 08 76 eller
hyrmannen.com

Vadstena
Svensk rödfärg

10 lit/ 209:-

För bästa resultat bör
du tvätta
Ditt hus rent från
mögel, alger och lavar
DenTar tvättmedel
5 liter

Köp den äkta
Falu rödfärg

10 lit/499:-

35 % på Nordsjö

Utomhusfärg hela

298:-

Butiken är öppen
Måndag 9-12 14-17
Torsdag 9-12 14-17
Eller ring så hjälper vi dej
TEL 0474-305 00

BETALNING I BUTIK/KONTANT/SWISH/FAKTURA

Maj

NYHET

Hunton träfiberisolering nu på
lager.
Vi håller på att färdigställa en ny
utställning på marksten och mur
från Benders (kom och titta), i
samband med detta har vi extra bra priser på detta
sortiment, gäller fram till 31/5.
Vi har också bra priser på takpannor (2-sortering)
från Benders finns i färgen Tegelröd och Mörkgrå
benderit.
Uthyrning av diverse maskiner te.x Jordfräs,
vertikalskärare, Byggställning, Padda, Borrhammare
m.m
Med tanke på coronatider tar vi nu även emot swishbetalning.

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

Hyreslediga lokaler centralt i Braås
Lokaler från 8 Kvm till 500 Kvm
Kontor, Lagerlokal, Verkstadslokal och Förråd.
Samtliga lokaler är nyrenoverade och
lediga omgående.
För mera info och visning: Ring 070-8830623.

Lindwalls Fastigheter i Braås AB
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

