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, Jerry Skoglund,
Klara Joelsson, Tomas Salonen, Stellan Andersson, Inger Söderberg och Jenny Fogel.
§1 Dagordning
• Godkändes
§2 Ekonomi
• Stabil ekonomi.
§3 Infotavla
• Vi fixar själva lite blommor i år. Ny tavla är på väg.
§4 Samhällsbyggnad
• Krissamverkan jobbar vi med till hösten tillsammans med kommunens krisberedskap.
• Laddstolpar hyrs ut av Veab till företag och kommun. Arbetet med att få sådana till torget
pågår.
• Belysningsstolpe på torget fortsätter vi att påminna om.
• Busshållplats, Ulf har sett till att det inte är både parkering och busshållplats vid
Braåsgården.
• Trafiksituationen på Sjösåsvägen håller inte vi längre i.
• Beslut: Ingela tar upp frågan om övergångsställe vid Ica med trafikavdelningen på Växjö
kommun.
• Västra stranden kommer vi inte vidare mer om trädröjning för sjöutsikt. Men det planeras
för en strandpromenad förbi området.
• En villatomt är under planering på Västra stranden.
• Hyreshusbyggnation, en ny byggherre är intresserad av att bygga båda husen.
• Vidingehem letar byggherre för Kolarevägen.
• Badplatsen håller på att få att få grillplats och har en ny tung träbänk.
§5 Campingen
• Redan uthyrning på campingen.
• Tommy och Ulf fixar med soptunna mm.
• Det finns ny ansvarig på arena service och Ingela kollar med honom så att vi kan säga upp
avtalet i oktober som den tidigare ansvarige lovade.
§6 Nattvandring
• Siktar på nattvandring varannan helg.
• Letar nya nattvandrare för vandring minst 1 gång per termin genom ett evenemang utanför
ICA 11.e juni kl. 16-19. Även uppsökande verksamhet till bland annat nyanlända.
§7 Event
• Så som restriktioner och planer är blir det troligtvis inte någon Braåsfestival.

•

Bör satsa på jul istället.

§8 Kultur
• 21/11 barnteater och 10/9 konsert bokade, håller tummarna att det blir av.
• Scensommar planeras av kommunen fortfarande. Vi säger ja så länge det är möjligt. Kontakt
tas med hembygdsgården.
§9 Ungdom
• Braås skola skol-if har aktivitet 14.e juni 18-21 i sporthallen om restriktionerna tillåter. Det
är för åk F-6 samt 7-9. Det blir dans och fotboll
• Söker pengar från Växjö kommun för aktiviteter under sommaren. Görs gemensamt av GoIF
och skol-if.
• Mindre pengar till fritidsledare. I Braås förlorar vi 1 person. Försöker hålla samma
öppettider men kanske får slopa en dag. Samhällsföreningen håller koll på deras
arbetssituationen.
• Ingela har kontakt med Amanda på Vidingehem. De planerar för barn/ungdomsaktiviteter i
sommar. Ingela har möte med henne tillsammans med Tomas och kanske Mats.
• De första veckorna efter skolavslutning kommer fritidsgården hålla öppet och erbjuda lite
lättare aktiviteter.
§10 Övrigt
• Simon Eriksson har hoppat av sitt uppdrag i föreningen.
• Inget teamsmöte den 15.e juni. Om möjligheten finns ses vi på fika utanför Braåsgården. Ulf
och Ingela återkommer om det.
• Det finns planer med pengarna som skänkts till Viåskyrka.
• Polisen har gjort en satsning i Braås och har därför synts en del i samhället. För några
veckor sedan gjorde man samma satsning i Lammhult.
Möten inplanerade i detta året.
15.e juni, 17.e augusti, 14.e september, 19.e oktober, 16.e november och 14.e december
Mötet avslutas.

Ordförande, Ingela Blad

Sekreterare, Jenny Fogel

