
Ordförande har ordet
Vi hade stora planer inom olika områden, 
som vi ville förverkliga.... 2020
men så kom Corona i mars och allt 
avstannade mer eller mindre. Vi saknar 
en annons om Braåsfestivalen i september 
i detta nummer av Brasan, men vi har en 
plan i beredskap om det blir möjligt att 
åter få träffas fler än 50 personer. Vi får 
avvakta till i augusti och hålla tummarna.
Det mesta har vi behövt skjuta på 
framtiden, men markberedningen fortgår 
på Västra Stranden och beräknas vara klar 
till semestern. Vi kan vara tacksamma 
att det arbetet påbörjades innan 
viruspandemin, annars hade vi nog inte 
fått tomter där inom överskådlig tid.  
Vi har flera punkter i vårt Visionsprogram 
för 2020, som handlar om att 
starta upp olika projekt, både inom 
samhällsutveckling, kultur och event. 
Dessa får vänta tills det finns möjlighet 
både ur ekonomisk och praktisk synvinkel. 
Realistiskt, verkar det i dagsläget inte vara 
möjligt att uppta det arbetet förrän 2021.
   Nattvandringen pågår med ett fåtal 
trogna och engagerade personer. De 
behöver fler som kan hjälpa till, speciellt 
nu i sommar, då ungdomarna är ute i de 
varma ljusa sommarnätterna. Hör av dig 
till mig, ingela.blad@telia.com, om du 
vill vara med, så vidarebefordrar jag till 
ansvarig för nattvandringen.
   En vädjan till samtliga föräldrar, ha koll 
på era barn och ungdomar i sommar, så 
vi slipper ytterligare skadegörelse och 
klotter. Det har redan krossats fönster och 
lampor i Hembygdsparken och klottrats 
på en antal ställen. Allt detta kostar stora 
pengar, som vi kan använda till något 
roligare.
   Det blir en kort uppdatering denna gång. 
Det känns som om världen står stilla och 
avvaktar.
Framtiden känns oviss, som att sitta i ett 
väntrum och vänta på att börja agera igen.
Eller...är detta början på något helt nytt 
som kanske leder till att vi får helt andra 
värderingar....onekligen spännande att se 
hur världen, Sverige och Braås kommer att 
utvecklas när vi väl kommer ut på andra 
sidan.
Det vet vi inte ännu, men under tiden...
var rädd om dig och varandra och ha en 
annorlunda, men fantastisk sommar.
Ingela Blad, ordf.

NATTVANDRING BRAÅS
I Braås arrangerar vi regelbundet nattvandring. Anledningen till detta är 
bland annat att skapa trygghet för ungdomar och vuxna i Braås.

Vi agerar inte polis men kan ex. hjälpa till om det blir problem vid en fest 
etc. Vår uppgift är att kontakta polis om det är stora problem någonstans 
i samhället.

Du är välkommen att kontakta oss om du t.ex behöver någon som går 
med dig hem efter en fest.

Du som vill kontakta oss, kanske vill hjälpa till att vara nattvandrare då 
och då, eller prata med oss av annan anledning, kan ringa 072-368 51 10.

Braås nattvandrare
Braås samhällsförening

Braås samhällsförening, i samarbete med Braås skola Skol-IF, bjuder in 
till träningsträffar med temat löpning.

Alla som är 13-100 år och uppåt är välkomna att delta!

Upplägg:
Nästa träff är 21 juni.

Vi träffas kl. 10 vid Gamla Ulvaskogsvallen.
Vi springer ca 30-40 minuter. Det kan bli rundor runt Kvarnagården, 
Sandskog/Mästreda, Volvo. etc. Beroende på hur många vi blir så delar 
vi ev. upp oss i grupper efter hur snabbt man vill springa.
Alla träffas igen vid Gamla Ulvaskogsvallen för att avsluta tillsammans 
med 3-4 styrkeövningar (kopplade till att utvecklas som löpare) på 
gräsmattan.

Har du frågor kring denna aktivitet, kontakta: 
Mats Hedin, 0708-21 21 56
Sara Täck, 0702-02 37 08

Välkommen!
Braås samhällsförening
Braås skola Skol-IF

BRAÅS SPRINGER



Braås Ponny och Ridklubb
Nu närmare det sig 
sommar och framförallt 
sommarlov för alla barn 
och ungdomar så även 
för våra ridskolehästar 
som kommer att lämna 
anläggningen för att 
njuta av en härligt grön 
äng med gräs, blommor 
och förhoppningsvis 
härligt väder. Under 
sommaren kommer vi i ridklubben att 
fortsätta anordna våra uppskattade pay & 
jumps, den första går av stapeln söndagen 
den 27 juni och där efter under två 
torsdagar, den 16 och 30 juli.

Planering av höstterminen är i full gång, 
det finns ett fåtal platser kvar i ordinarie 
ridgrupper från nybörjare upp till grupper 
som ridit i flera år. Vill du vara säker på att 
få rida i höst är det hög tid att anmäla ditt 
intresse till ridskolan. Detsamma gäller dig 
som vill träna hoppning eller dressyr, här 
har vi ett begränsat antal platser så missa 
inte att anmäla om du vill vara med. 

Till hösten kommer vi att starta upp våra 
populära Lek och Lär grupper igen. Lek 
& Lär är en introduktion till hästar och 
ridning för barn som är 4-6 år där de får 
lära sig om hästar, pyssla med hästar 
samt rida. Håll utkik efter mer info på 
vår hemsida eller kontakta ridskolan för 
intresseanmälan. 

Vill du börja rida, göra en 
intresseanmälan eller bara veta mer 
om ridskolan i Braås 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 
spana då in vår facebook Braås ponny och 
ridklubb eller besök vår hemsida https://
idrottonlline.se/BraasPonnyoRK-Ridsport

 BRAÅS
Pro verksamheten går på sparlåga i 
avvaktan på vad som händer med Corona 
-pandemin. 
Om vi håller distans kan vi dock deltaga i 
PROs uteaktiviteter i sommar:
Boulespel. Onsdagar kl 14 till ca kl 16. Vill 
Du pröva på finns bouleklot att låna.
Stavgång/promenader. Måndagar  kl 
9.30, samling jämna veckor vid rondellen 
och ojämna veckor vid boulebanan. För 
närvarande är det ”bara” 3-5 personer som 
går och de vill ha fler i sällskap.
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 070-
8240446
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.
Vi hoppas kunna starta upp verksamheten 
med månadsmöte 31 augusti. Besked på vår 
SMS-funktion och  anslagstavlan på ICA .
Hans Elingfors. Ordförande PRO Braås. 
070 5330822

Braås bibliotek 
I juli månad är biblioteket stängt.
Passa på att låna många böcker innan dess, 
du får ha böckerna till den 20/8. 
Om du inte vill hämta dina reserverade 
böcker i Växjö under juli, kan du frysa dina 
reservationer. Vi hjälper dig! 
Om du inte kan ta dig till oss kan vi komma 
till dig med böcker, ring så ordnar vi. 
Läs sommarboken - det finns för alla åldrar! 

Välkomna igen måndag 3/8. 
Öppettider: 
Måndag 14-19
Tisdag 9-12
Onsdag 9-12
Torsdag 14-19
Tel.nr: 0474 - 62 20 40 

Glad sommar önskar Veronica och Kristina

Hembygdsnytt
Som de flesta har lagt märke till har det 
varit vägarbeten vid parken i vår. Efter 
många om och men har det lagts en 
förhöjning i asfaltskanten för att hindra att 
regnvatten rinner ner i parken på fel ställe. 
Vägen genom parken har varit svår att 
underhålla efter kraftiga regn. Nyordningen 
fick ett bra test vid veckans åskskurar och 
verkar fungera som tänkt.
Sjösåsfilmerna har digitaliserats, den 
sammanlagda speltiden är ungefär tre 
timmar och nu funderar vi på om det finns 
ett intresse av att köpa dessa på USB eller 
DVD. Är du intresserad hör av Dig till 
någon i styrelsen så får vi en aning om en 
eventuell marknad. Det kunde vara en fin 
julklapp.
Parkarbetena pågår varje måndag klockan 
nio. Alla som är villiga att hjälpa till vid 
något tillfälle är alltid välkomna till en 
stunds trevlig samvaro och diverse småjobb.
Dessvärre har det förekommit en del 
förstörelse. Sönderslagna lampor 
och fönster samt nedskräpning runt 
serveringen, fimpar och annan bråte. Ska 
det vara så förbannat svårt att låta bli att slå 
sönder och skräpa ner.
Hur det kommer att gå med serveringen och 
öppethållande resten av sommaren beslutas 
efter Brasans pressläggning. 
Det känns i skrivande stund osäkert. Håll 
er underrättade genom sociala medier och 
hemsida.
Det går utmärkt att för en låg summa hyra 
Skattagården för egna tillställningar.

Ha en fortsatt fin sommar/Nisse

Brandkåren informerar
Några månader in 
i Covid-pandemin 
kan vi konstatera att 
Räddningstjänsten 
fortfarande fungerar 
utan störningar. Några 
speciella rutiner har 
tagits fram för att 
minska smittorisker 
vid särskilda insatser, 
annars är det mesta som 
vanligt.
Ett par mindre skogsbränder har drabbat 
angränsande områden och vi har redan haft 
två perioder med eldningsförbud. Vi vill 
uppmana alla att larma tidigt vid upptäckt 
av brand i skog och mark, det förbättrar 
möjligheterna för brandbekämpningen och 
minskar skadorna betydligt.
På personalsidan händer det en del positiva 
saker, bl.a. ingår numera en person i 
Braås-styrkan som annars arbetar på 
Räddningstjänsten i Växjö. Vi hoppas att 
den fina trenden håller i sig och att vi kan 
ersätta pensionsavgångarna som kommer 
de närmaste åren.



Braås skola
Läsåret 2019/20 är slut! När jag blickar 
tillbaka på det gångna läsåret på känner jag 
en stolthet i mycket av det jag det jag ser 
på Braås skola. Det finns dock fortfarande 
utvecklingsbehov och vi har tagit fram 
följande strategier för att förbättra 
resultaten och måluppfyllelsen hos våra 
elever: 
   Kompetenshöjning. Rekrytering av 
behöriga lärare är fortfarande av högsta 
prioritet men det är också viktigt att behålla 
våra kompetenta lärare. Inför nästa läsår 
har vi lyckats rekrytera fler legitimerade 
lärare och närmar oss nu full behörighet på 
skolan. Under detta läsår har all personal 
genomgått en bemötandeutbildning och vi 
märker att det skett färre incidenter i år. 
Nästa läsår följer en utbildning i tillgängliga 
lärmiljöer för att pedagogerna ska få ökade 
kunskaper om elevers funktionsvariationer 
och behov av anpassningar. 
   Ämnesutveckling. Arbetet med att 
skapa en röd tråd från F-9 och en 
likvärdig undervisning och bedömning via 
strukturerade ämneskonferenser fortsätter. 
Timplanen ökar i engelska för åk 1-9 med 
sammanlagt 100 min/vecka för att öka 
elevernas kunskaper i engelska, där det 
finns brister. Tiden tas i huvudsak från 

språkvalet. Timplanen i matematik och 
idrott och hälsa förstärks för åk 6-9.
   Samverkan med socialtjänsten. Braås 
medverkar i implementeringsplanen för 
”Barnens bästa gäller” med start 2020. 
Föräldrautbildning kommer att erbjudas 
och skolan behöver också samverka mer 
med vårdnadshavare för att lyckas. 
Lokaler och säker arbetsmiljö. Matsalen 
har fått nya och ljusa möbler och en ny 
serveringsdisk under läsåret men vi behöver 
nya lokaler för slöjd och kemi samt fler 
grupprum. För att förbättra säkerheten för 
barnen måste vi avveckla den Röda skolan 
och samla all verksamhet på samma sida 
om vägen.Till hösten blir det fler barn i 
F-klass vilket gör att vi startar tre grupper 
i Röda skolan och då flyttar åk 1 upp till 
huvudbyggnadens avdelning för lågstadiet. 
   Skolkultur. Skapa en pluggkultur där det 
är ok att plugga. Fredrik Zimmermann 
visar i sin forskning visar att lärare kan 
motverka en antipluggkultur bland pojkar 
om man arbeta aktivt med normkritik och 
studieteknik. Vi kommer att samarbeta med 
Andreas Bengtsson, en f.d. elev på Braås 
skola, under arbetsnamnet #Du är grym för 
att jobba med högstadieungdomars normer, 
värderingar och attityder. 

   Våren 2020 har präglats av att begränsa 
smittspridningen av Corona-19 och det 
verkar som att våra åtgärder har lyckats. 
Frånvaron hos personalen var inledningsvis 
högre än vanligt men har återgått till 
normalt läge medan elevernas sjukfrånvaro 
inte verkar ha påverkats. Däremot måste vi 
arbeta för att bryta problematisk frånvaron 
hos eleverna. Vi har identifierat ett 50-tal 
elever som har mer än 100 timmars 
frånvaro. Då måste skolan göra en anmälan 
till utbildningsnämnden, som ytterst kan 
utdöma vite till vårdnadshavarna. Det är ett 
misslyckande och skolan måste samarbeta 
med hemmen att förebygga frånvaro.
   Vi gratulerar Laura Ljubez till 
utbildningsnämndens personalstipendium i 
norra området för att hon bidragit i arbetet 
mot verksamhetens mål på ett utmärkt 
sätt. Nästa läsår kommer vi att få bättre 
förutsättningar att vara pedagogiska ledare. 
Linda Erlandsson blir ny rektor för F-3 i 
Braås och Dädesjö skola. Lycka till!

Vi tackar för gott samarbete under läsåret 
och tillönskar alla en skön sommar!

Mats Wahlsten, rektor

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

Brasan - en återblick
Vi ser tillbaka på tidigare nummer och reflekterar. 
Så här stod det i Brasan 26 maj 1993:
 
Pappersinsamlingen i Braås
Örkens scoutkår fortsätter sin insamling av returpapper i Braås. 
Under juni har vi ingen pappersinsamling men vi återkommer 
med två insamlingar i juli månad.
Då sker insamlingen 3/7 och den 31/7.
Vi tackar alla Braåsbor som förpackar allt papper i 
pappersförpackningar.
Är det någon som vill hjälpa oss med insamlingarna? Ni är 
välkomna att ringa till Gunilla Schwab, telefon ******.

I samma tidning fanns en artikel om flyktingförläggningen:

Flyktingförläggningen
Just nu råder det en febril aktivitet på förläggningen. Här 
arbetar bl.a. fem Braåsbor, Katrin Bladh, Sten-Olof Karlsson, 
Berit Nordmar, Ulla Skoglar och Malin Wilsborn. 
För flyktingarna har det ordnats aktiviteter som, förskola, 

idrottsaktiviteter i Braåsgården, odlingslotter i Tärnebo och 
systuga.
Inför Pingststafetten ligger ett lag i hårdträning, BOSOVO 
ROAD RUNNERS.
Måndagen den 24 maj var det dags för drabbning – 
fotbollsmatch mellan flyktingarna och värdfamiljerna. Bosnien 
Kosovo vann med hela 7 – 3.
Har Du någon gammal cykel är du välkommen att lämna in den 
till oss på förläggningen. Cyklarna repareras och säljs för en 
billig penning till flyktingarna.
För flyktingarna har det ordnats en sjuksköterskemottagning på 
Sjöliden. Syster Bodil finns där varje dag mellan klockan 9 och 
11. Bodil berättar att de flesta är vid god hälsa och att barnen 
är väl vaccinerade. De flesta har ett stort behov av att prata om 
dom där hemma. Finns de kvar i livet? Upplevelser från kriget 
behöver också ventileras. Bodil poängterar att flyktingarna trivs 
bra och att de är mycket tacksamma för all hjälp de fått. 

Hyreslediga lokaler

Braåsgården
14 kvadratmeter kontorslokal med vy mot sjön.
Månadshyra: 2000 kronor

40 kvadratmeter kontor- eller affärslokal på övre plan. 
Månadshyra: 5700 kronor

Kontakt: 
info@braasgarden.se
0474-309 00



Praktiskt sorteringsset med 3 
kärl i två storlekar. 
Ett 7-literskärl med lock för t.ex. 
komposterbart avfall och två 
12-literskärl för övrigt avfall. 
Utdragbar skena med plats för 
2 kärl. 469:-

Praktiskt sorteringsset med 3 
kärl i två storlekar. Ett 7-liter-
skärl med lock för t.ex. 
komposterbart avfall och två 
12-literskärl för övrigt avfall. 
209:-

Vi återförsäljare av Allox nätprodukter 
kvalitetsprodukter för trädgård, sport, park, 
skogs samt djurnäring som möter de flesta 
behov .
Lättarbetade nät och tillbehör .

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR VI PÅ BRAÅS 
JÄRNHANDEL AB

Ändrade öppettider mellan v 28-31
Vardagar 8.30 - 17.30
Lördag och 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!

Vadstena 
Svensk rödfärg
10 lit/ 209:-

35 % 
Nordsjö

Utomhusfärg tom
31/8

Köp den äkta
 Falu rödfärg
10 lit/499:-

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


