
Protokoll

Fört vid sammanträde 2020-10-27 med styrelsen för Braås samhällsförening.

Plats: Braåsgården

Närvarande: Ingela Blad, Sonny Larsson, Tommy Ingelskog, Magnus Sandberg, Inger Söderberg, 
Ulf Johansson och Jenny Fogel.

§1 Dagordning
• Godkändes

§2 Ekonomi
• Vi gick jämt ut på konserten.

• I och med Corona kan föreningar få driftbidrag för samlingslokaler. Sonny söker detta 
eftersom vi haft extra lokalkostnader

§3 Samhällsplanering
• Röjning Västra stranden. 2/11 kommer tjänstepersoner från kommunen som ska se över 

röjning av träd/sly.

• Tomterna har i dagsläget inga kontrakt skrivna.

• Dikena runt Bolist svämmar över och det är anmält. Röjning ska ske under hösten. Ingela 
och Tommy bevakar.

• Röjning har skett runt ångbåtsbryggan. Kommunen kommer ta över skötseln.

• Infohuset – Magnus och Ulf jobbar på det. Tanken är att höja upp en skylt med tak och 
belysning. Kontakt ska tas med företag.

§4 Campingen
• Miljöinspektion – det mesta bra, men vi behöver se över varmvattenberedaren.

• Vi diskuterade prioritering av underhåll av campingen. Möte kommer tas med Klas och 
Bosse.

§5 Administration
• Hemsidan – Vi har en som är intresserade av att sköta hemsidan. Ytterligare diskussion 

kommer.

§ 6 Kultur
• Konsert Kolonien – gick troligen jämt ut. Var bra skött. Synd att dagen byttes, vi tappade lite

besökare.

• En bokad konsert 10 september 2021, vi håller tummarna.

• Kultursektion – Svårt att få personer till att hjälpa till. Vi får fortsätta försöka hitta ett sätt.

§7 Nattvandring

• Robert ska flytta. Troligen finns det personer som ska ta över ansvaret.

§8 Övrigt

• Julbelysning – vi kommer använda Aldenhamns även detta år. Till nästa år ser vi över detta 
noga.

• Möte med Vidingehem den 28/10 - vi diskuterade olika punkter att ta upp på mötet.



• Datum för Brasan 2021 – förslag är 9 februari, 4 maj, 3 augusti, 2 november. 

• Möte om ungdomssatsning med kommun och Vidingehem. Ingela har gett kontakter till 
olika organisationer för ungdomar i Braås för att hitta på aktiviteter till sommaren 2021.

Mötet avslutas.

Ordförande, Ingela Blad Sekreterare, Jenny Fogel


