
Ordförande har ordet
Så har vi gått in i ett nytt år och lämnat det 
speciella 2020. Det mesta ställdes in..... men nu 
är det ett nytt år, som vi hoppas skall erbjuda fler 
möjligheter till mänskliga fysiska möten.  Våren 
känns fortfarande lite osäker, så vi väljer att 
genomföra vårt årsmöte digitalt, hoppas att så 
många som möjligt vill kan delta. 
   Nu ser vi framåt och planerar för ett 
någorlunda vanligt år. Vi hoppas att vi 
tillsammans med Mopedklubben skall kunna 
genomföra Mopedrally i vår och att vi kan 
genomföra Braåsfestivalen m m. i höst. 
Det som däremot har fungerat under hela 
pandemin är Nattvandringen, ett stort tack till 
ansvariga för er uthållighet.
   Trots att vi inte har varit så synliga pågår ett 
kontinuerligt arbete med att utveckla Braås.
   Nytt angående Västra Stranden är att 
markanvisning på de båda hyresfastigheterna 
har gått vidare till två aktörer. Kommunen 
återkommer så snart avtalen är undertecknade. 
När det gäller villatomterna går det lite 
trögare. Samhällsföreningen och kommunen 
kommer att inbjuda till ett visningsjippo vid 
tomterna i april för att förhoppningsvis få igång 
försäljningen. Växjö Kommun får bara sälja 
tomter till privatpersoner, så alternativet att låta 
en husfabrikant bygga är i dagsläget inte möjligt. 
För det krävs nya politiska beslut.
   Samhällsföreningen har tagit kontakt med 
Braås Skola bl a angående att ny rektor inte 
tillsats. Vi kommer att ha ett teamsmöte med 
skolledningen i februari för att se hur vi kan 
samarbeta i framtiden.
   Skötsel av Ångbåtsbryggan har övertagits av 
kommunen, vilket vi ser som en stor lättnad.
   Vi kommer dessutom att under våren diskutera 
Campingens framtid tillsammans med ansvariga 
för driften, för att se om vi kan underlätta 
Samhällsföreningens arbete.
Slutligen önskar jag er alla en God Fortsättning 
på 2021 och var rädda om varandra.
Ingela Blad

Årsmöte Braås samhällsförening 2021
Torsdagen den 18 mars 18.00
Digitalt möte via Teams
Du kan anmäla dig till årsmötet genom att skicka din mailadress till 
ingela.blad@telia.com, så får du dagordningen och en mötesinbjudan.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 16 februari.
Välkomna till ett lite annorlunda årsmöte.

På Västra Stranden finns tomter till salu
Kontakta Växjö Kommun om du är intresserad.
Samhällsföreningen kommer under våren även att ha ett 
informationsevent tillsammans med kommunen. 
Välkomna till Braås.

Detta har bland annat hänt i Braås sedan 2007
2007  Restaurering av gamla Ångbåtsbryggan färdigställd
2009  Julbelysning i samhället
2010  Visionsdokument för verksamhetsinriktning
 Projektering av Västra Stranden
 Färdigställande av Braås Torg
2011  Öppnar Campingen igen efter flera år
2012  Belysning och snöröjning av Strandpromenaden
 Minnesmärke över Smalspåret restes vid Strandpromenaden
2013  Två hyreshus på Kolarevägen klara för inflyttning
2014  Kommunen renoverade servicehuset på Campingen
 Barnens Bästa i Braås, nytt skolprojekt
2015 Invigning av nya Braås Sporthall
2016 Invigning av Naturoid, vår konstinstallation på torget
 Projekt Inkludering genom idrott och samverkan i samarbete med kommunen
 Första året med Scensommar
2017 Ny stuga på Campingen
 Ny logga för samhällsföreningen framtagen
 Delar ut Braåsstipendium tillsamman med Företagsföreningen
2018 Budget satt för nybyggnation på Västra Stranden
 Ny stuga på Campingen
 Brasan, vår ”tidning” börjar tryckas i färg
2019 Tomter till salu på Västra Stranden ( jobbat för detta sedan 2009)
 Utökad belysning på Strandpromenaden till Bolists nya placering
2020 Villatomter och hyreshustomter på Västra Stranden är till salu.
 Belysning på Strandpromenaden till Bolist är klar
 Krisbearbetningsplan påbörjades innan Coronapandemin kom ivägen. 



Braås Ponny och Ridklubb
Det är åter full aktivitet 
på ridskolan och 
ridklubben i Braås efter 
att ridskolehästarna 
haft ett välförtjänt 
juluppehåll. Ridskolan 
har platser kvar för 
den ridsugne, ung som 
gammal, erfaren eller 
oerfaren. Ridskolan har 
en ridgrupp för alla, från nybörjargrupp 
till tävlingsgrupper i dressyr/hoppning. 
Vi hjälper dig tillrätta i lämplig ridgrupp 
för bästa utveckling av din ridning. Två 
nybörjargrupper har startats upp på 
onsdagar 14:45 och 16:30 för barn och 
ungdomar men även ungdomar i äldre 
tonåren och vuxna. Det finns ännu några 
platser kvar så passa på och anmäl dig 
till en ny hobby eller ta upp en gammal 
hobby. På fredagar klockan 14:45 startar vi 
återigen upp vår populära Lek & Lär för de 
mindre barnen. Du hittar mer info på vår 
hemsida. Vill du börja rida, tveka inte utan, 
ring och prata med Sussie på ridskolan tfn. 
0474-306 26 eller mejla ridskolan.bpk@
gmail.com
   Du hittar all information om vår 
verksamhet och kommande aktiviteter på 
vår hemsida och Facebook. 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

Braås bibliotek 
Vi är hemskt ledsna att vi behövde stänga 
ert bibliotek under en period.
Nu är ni åter välkomna att hämta böcker, 
som vi lämnar ut genom fönstret tills vi får 
nya direktiv.
Vi håller i första hand öppet onsdagar kl 
9-12 och torsdagar kl 15-19.
Ring eller maila och meddela vilka böcker 
ni vill ha, eller om ni önskar att vi plockar 
ihop några till er.
Det går förstås även bra att bara komma 
och knacka på.
Vi kan även leverera hem böcker till er som 
har svårt att ta er hit.
Så hoppas vi att vi får öppna så snart som 
möjligt.
0474 – 62 20 40
braas.bibliotek@vaxjo.se
Hälsningar Veronica och Kristina

Hembyggdsaktuellt 
Hembyggdsvänner.
Vi står inför ett nytt verksamhetsår, om 
detta vet vi i nuläget endast att mycket inte 
kommer att vara som förr. Vi har dock tänkt 
lite grann i så positiva banor som möjligt. Vi 
börjar med ett digitalt årsmöte måndagen 
den 8 mars 19.00. Våra bygdefilmer är nu 
digitaliserade och kommer att börja säljas 
fram på vårkanten. 
   Om inte omständigheterna med 
viruseländet ställer till det har vi försiktig 
ambition att försöka genomför en del 
verksamheter i parken. Minivalborg, 
nationaldagsfirande och midsommar 
hoppas vi att på något sätt kunna 
genomföra, hur, vet vi inte ännu. 
Arbetena i parken kommer att fortgå 
som vanligt alla är välkomna. Under 
det kommande året kommer en del 
förbättringar på byggnader att genomföras 
om arbetsmarknaden så tillåter.
   Dessvärre har under hösten viss  
skadegörelse och nedskräpning 
förekommit, bedrövligt. Någon var i 
november i behov av veteranmoped, 
denna stals från garaget och då man inte 
har nycklar måste man bryta sönder en 
dörr med lås och allt. Missdådaren är 
fortfarande på fri fot.
   Hembygdsföreningen ser med en viss 
tillförsikt fram emot ett fint 2021. Eftersom 
vi inte i dessa tider kan göra ett program, 
får man helt enkelt besöka hemsida och 
sociala medier för att hålla sig informerad.
Hoppas vi träffas i Hembygdsparken under 
året.

Braåsgymnasterna
På grund av stängda 
idrottshallar och nya 
coronarestriktioner 
har vi varit tvungna 
att skjuta upp starten 
av vårterminen. 
Det är viktigt för 
oss att följa de 
rekommendationer 
som finns och göra allt vi kan för att 
göra vår verksamhet så smittsäker som 
möjligt. Vi har också tagit hänsyn till 
enskilda ledares önskemål. Alla våra 
ledare arbetar ideellt och det är viktigt att 
alla känner sig trygga med att delta i vår 
verksamhet. Därför ser terminsstarten olika 
ut i olika grupper. Gå in på vår hemsida 
braåsgymnasterna.se för information om 
vad som gäller i de olika åldersgrupperna. 
Har du inte tränat hos oss tidigare ber 
vi dig att höra av dig antingen direkt 
till ledarna i gruppen eller via mejl till 
braasgymnasterna@gmail.com för att 
fråga om gruppen har möjlighet att ta emot 
nya gymnaster. Gällande begränsningar 
för hur många som får vara i  sporthallen 
gör att antalet gymnaster i varje grupp är 
begränsat.
   Vårt årsmöte kommer att genomföras 
digitalt den 11 mars kl 18.00. Om du vill 
vara med anmäl dig genom att mejla 
braasgymnasterna@gmail.com
Styrelsen

Brandkåren informerar
Året har börjat ganska 
lugnt trots snö och kyla, 
en omfattande trafikolycka 
på väg 23 med två lastbilar 
är den allvarligaste så här 
långt.
   Ni kanske har noterat 
det utskick som gjorts 
för att uppmärksamma 
behovet av ytterligare 
personal till räddningsstyrkan i Braås. Vi 
har fortfarande ett visst behov av några 
brandmän, anmälan om intresse görs på 
www.vrtj.se. Nästa Brasan kommer vi att 
ha sammanställt statistiken för 2020, redan 
nu kan vi konstatera att det var lite färre 
händelser än tidigare år. Värt att påminna 
om när kylan sätter in är att tänka sig för 
vid eldning i kaminer och öppna spisar. 
Se till att endast elda i godkända eldstäder 
och överelda inte eftersom då riskerar 
skorstenar att spricka.”

Småskaligt 
hantverksbryggd 

i Braås sedan 2014. 
Följ vår resa på 
Instagram och 

Facebook.
Vi ses!

REDIG DRYCK FRÅN SMÅLAND

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



VÄLKOMMEN TILL 
BRAÅS PONNY OCH RIDKLUBB

VILL DU BÖRJA RIDA HOS OSS – Det finns ännu platser 
kvar i våra ridlektioner, allt från nybörjargrupper till grupper 

som har ridit några terminen och flera terminer.
NYBÖRJARGRUPP – Vi har startat upp två nybörjargrupper 
på onsdagar 15:45 alternativt 16:30 och det finns fortfarande 

några platser kvar.
LEK & LÄR-GRUPPER FÖR BARN 4-6 ÅR – En mjukstart 
på ridskolan där du får prova att rida och pyssla med hästar-
na. En introduktion till ridning och hästar för barn i åldrarna 

4-6 år. 10 ggr á 45 min, pris: 1 200 kr. Denna grupp kör 
fredagar kl. 14:45.

TRÄNING PÅ OLIKA NIVÅER – Vill du träna dressyr eller 
hoppning för vår duktiga tränare finns det ett fåtal platser 

kvar. Träning antingen på egen häst eller på ridskolans häst.
Vill du VETA mer eller ANMÄLA ditt intresse för att börja 
rida hos oss är du varmt välkommen att mejla: ridskolan.

bpk@gmail.com

Vi sänder gudstjänsterna 

digitalt kl 10.00

Följande datum

  21/2  7/3  21/3 

Gå in på YouTube

Braås Equmeniakyrka

el

vår hemsida

Equmeniakyrkan i Braås

Välkomna att vara med

SKÅRTARYDS BYGG ABLions Club i Braås

Sven och Margith Peterssons fond
Sven och Margith bodde några år efter Svens pensionering i 
Braås och Sven var medlem i Lions Club. De hade båda ett stort 
engagemang för barn och särskilt sådana med funktionsnedsät-
tning. Vid Svens bortgång testamenterades deras kvarlåtenskap 
bland annat till denna fond. Lions Club i Braås administrerar 
fonden.
Hälften av fondens medel delas ut till Lions Forskningsfond 
mot folksjukdomar i samarbete med Linköpings Universitet. 
Under tre år delar fonden ut sammanlagt 600 000 kronor till 
Magali Marti Generò för forskning på sjuklighet hos för tidigt 
födda barn.
Den andra hälften är avsedd för lokal utdelning till barn med 
särskilda behov. Barn med verifierad funktionsnedsättning 
kan erhålla ett personligt bidrag för ett speciellt ändamål efter 
skriftlig ansökan inlämnad till Lions Club i Braås. Ansökan 
skickas per epost till lions@kronobergare.se eller per post till 
Lions Club Braås, c/o Ulf Arfvidsson, Lejens väg 24, 363 42 
Braås. Det går också bra att ringa för att för mer information 
till Ulf Arfvidsson 070 3518 766 eller Lars Gummesson 070 
9322 064.
Lions Club i Braås är en liten samling äldre herrar som numera 
endast administrerar denna fond. Vi vill gärna dela ut bidrag 
till behövande och ser fram emot att få in ansökningar. Vi 
vill också passa på att bjuda in nya medlemmar, kvinnor och 
män, till Lions i vårt arbete att hjälpa behövande människor i 
världen.

Behöver ni hjälp med snickeri/byggarbete 
samt fastighetsskötsel så hör av er till: 

Daniel Bengtsson
0705633036
daniel @skartarydsbygg.se

VÄLKOMMEN TILL BRAÅS PONNY OCH RIDKLUBB 
VILL DU BÖRJA RIDA HOS OSS – Det finns ännu platser kvar i våra ridlektioner, allt 
från nybörjargrupper till grupper som har ridit några terminen och flera terminer. 

NYBÖRJARGRUPP – Vi har startat upp två nybörjargrupper på onsdagar 15:45 alternativt 
16:30 och det finns fortfarande några platser kvar. 

LEK & LÄR-GRUPPER FÖR BARN 4-6 ÅR – En 
mjukstart på ridskolan där du får prova att rida och pyssla med 
hästarna. En introduktion till ridning och hästar för barn i 
åldrarna 4-6 år. 10 ggr á 45 min, pris: 1 200 kr. Denna grupp 
kör fredagar kl. 14:45. 

TRÄNING PÅ OLIKA NIVÅER – Vill du träna dressyr 
eller hoppning för vår duktiga tränare finns det ett fåtal platser 
kvar. Träning antingen på egen häst eller på ridskolans häst. 

Vill du VETA mer eller ANMÄLA ditt intresse för att börja 
rida hos oss är du varmt välkommen att mejla: 
ridskolan.bpk@gmail.com 

 

 



INNERTAK BRILLIANT VIT 198:-/M2 
HUNTONIT 300X1220MM

Kom gärna in och prata golv med oss vi har 
allt från laminat, nya generationens vinylgolv 
till trägolv både massiva och parkett.

VÄGGFÄRG ORIGINAL 
MATT 7 GLANS VIT 2,5L 259:-  
(GÅR ATT BRYTA I VALFRI KULÖR)
NORDSJÖ

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

 
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!

Måndag 15-18
Torsdag 15-18

Övriga tider efter överenskommelse

Tele: 0474-30500  e-post: rooths@telia.com

Nya öppettider i butiken

BETALNING I BUTIK/KONTANT/SWISH/FAKTURA


