
Protokoll

Fört vid sammanträde 2021-04-20 med styrelsen för Braås samhällsförening.

Plats: Digitalt via Teams.

Närvarande: Ingela Blad, Ulf Johansson, Magnus Sandberg, Tommy Ingelskog, Inger Söderberg, 
Sonny Larsson, Jerry Skoglund, Klara Joelsson, Mats Hedin, Fartun Beshar och Jenny Fogel.

§1 Dagordning
• Godkändes 

§2 Ekonomi
• Stabil ekonomi. Byapengen har kommit, oförändrad.

§3  Ansvarsgruppernas planer för aktiviteter/mål för hösten 2021
• Kulturgruppen: 10.e september har Ingela bokat ett folk pop band 22.a september barnteater
• Event: försök till Braåsfestivalen, bra om ungdomsgruppen är med. Mopedrally samtidigt.
• Övriga grupper med planerade aktiviteter se nedan.

§4  Camping 2021
• Arrendet är samma som tidigare år. 
• Eventuellt finns en ny intressent
• Skötsel av badplatsen sker i år.

§5 Nattvandring 
• Nattvandrarna försöker hitta nya vandrare som vill gå åtminstone 1 gång per termin. På 

skolavslutningen kommer de hålla lite aktiviteter, väljs utifrån läget med pandemin. Man 
planerar att gå regelbundet resten av terminen. 

§6  Rapport
• Hyreshusbyggnation – De aktörer som var tilltänkta har hoppat av. Vidingehem har heller 

inga planer att bygga i år.
• Möte översiktsplan – ingen var med för länkarna var lite missvisande.
• Möte vattenförsörjning och trafiksituation Sjösåsvägen– Vatten kommer framöver tas från 

Örken istället för Drättingesjön. Trafiksituationen har vi fått svar om. Det de frågade om går 
inte att genomföra. Om gruppen vill driva detta får de göra det själva. Busshållplatser kontra
parkering har lösts, Nu är inte busshållplatsen och parkering för besökare på samma plats. 
Även belysning på busshållplatsen ska lösas.

• Ungdomsprojekt tillsammans med Vidingehem och kommunen – Vidingehem väntar på 
sammanställning från workshop. Avvaktar därför fortfarande

• Villatomterna- finns intressenter men sjöutsikten är inte acceptabel. Vi kollar vidare på 
kartor om LIS och naturvårdsverket.

§7 Övrigt
• Skolans renovering sker efter att förskolan Ängslyckan är klar.
• Konstverket håller på att restaureras.
• Jenny har skolbänkar, med lock och ben. Om någon verksamhet eller andra är intresserade.



• GOIFs projekt pågår, bland annat bidragssökning och kontakt med andra intressenter. 
• Jerry uppdaterar hemsidan.
• Kan någon skapa en e-post grupp? Uppdrag åt tekniskt kunniga i styrelsen att skapa en e-

post grupp för styrelsen som alla kan använda.

Nästa möte 25.e maj.

Mötet avslutas.

Ordförande, Ingela Blad Sekreterare, Jenny Fogel


