
Ordförande har ordet
Våren är på väg, solen skiner i skrivande stund och Valborgsmässoafton är om 
några dagar... ingen brasa och inga vårsånger i Hembygdsparken i år heller, tur 
att vi inte visste det då.
Trots detta börjar vi se ljuset i tunneln och då vill vi vara förberedda på att erbjuda 
olika aktiviteter så vi kan ses igen. Vi har preliminärbokat  folkpopbandet Nu Fiona 
10 september och  Pygmeteatern  för barn 21 november, så nu håller vi tummarna.
Samhällsföreningen har en delvis ny styrelse, nu är vi 15 ledamöter som vill  jobba 
för att Braås skall bli kommunens bästa Kommundelscentra.
Vi har bildat följande sektioner som är öppna för förslag och idéer.
- samhällsbyggnad, ansvarig Ulf Johansson
- camping, ansvarig Ulf Johansson
- nattvandring, ansvarig Mats Hedin
- ungdom/integration, ansvarig Tomas Salonen
- event, ansvarig Magnus Sandberg
- kultur, Jenny Fogel
Aktuella frågor är tomterna på Västra Stranden, hyreshusbyggnad,och laddstolpar 
för elbilar på torget.
Västra Strandens sjöutsikt är under ständig diskussion. Kommunen anser att de 
gallrar lagom för att förhindra slyväxten. Träden som står kvar skall stammas upp 
för bättre utsikt.
Tallmossen har höga naturvärden enligt kommunekologen och det 
överensstämmer med kommunens mål och kommer att vara kvar. Tekniska 
nämnden håller på att ta fram en plan på att bygga ut Strandpromenaden utmed 
sjökanten runt villaområdet, vilket skall utöka attraktionskraften.
Hyreshusbyggnationen står just nu stilla. Vidingehem har ännu inte tagit beslut 
om de skall påbörja byggnationen av sitt andra hyreshus bakom Braåsgården, 
2021.
När det gäller hyreshusen vid Strandpromenaden, har båda aktörerna 
som deltagit i markanvisningstävling  hoppat av  tävlingen, så något 
markanvisningsavtal  kommer inte att tecknas.
När det gäller laddstolpar till torget har VEAB kontaktas. De säljer eller leasar 
ut laddstolpar till privata intressenter och kommunen. Tekniska nämnden har 
kontaktas, men har i dagsläget ingen plan för detta.
Vi har även tagit kontakt med skolans ledningsgrupp för samarbete. Det 
resulterade i att vi tagit kontakt med utbildningsnämnden ang nya lokaler till 
högstadiet. De kommer att ta tag i den frågan så snart Ängslyckans Förskola 
är byggd. Högstadiet har under lång tid behövt funktionella lokaler, nu är det 
hög tid att gå från prat till handling. Vi vill ha behöriga lärare och skapa en bra 
arbetsmiljö för personal och elever, vilket är en förutsättning för att våra elever 
skall klara sina betygsnivåer och förverkliga sina mål.
Slutligen önskar jag er alla en härlig vår och var rädda om varandra
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 exempelvis en fest.
Vi behöver bli fler som ställer upp som nattvandrare för att täcka behovet. 
Vårt minimikrav är att ställa upp ett pass per termin.
Du som vill anmäla ditt intresse att hjälpa till som nattvandrare, kontakta Mats 
Hedin, tfn 0708-21 21 56, Fredrik Åhs, tfn 072- 205 56 09 eller Ingela Blad, tfn 
070-368 04 50.

Braås nattvandrare
Braås samhällsförening

AKTIVITETER
En sommar full av

Fjolårets Sommarskoj blev en succé! Under fyra 
fina sommarveckor samlades 692 barn på våra 
områden runt om i Växjö kommun.

Så självklart kommer vi tillbaka i sommar. Då 
gäller följande platser och tider för Braås:

29 juni: Kvarterslokalen på Movägen 12.00–16.30.

30 juni: Kvarterslokalen på Movägen 12.00–16.30.

6 juli: Fotbollsturnering med fritidsgården  
             15.00–19.00.

7 juli: Kvarterslokalen på Movägen 12.00–16.30.

9 juli: Rönnvägen 12.00–15.00.

12 juli: Kvarterslokalen på Movägen 12.00–16.30.

13 juli: Sommarolympiad Braås GOIF 4.00.

15 juli: Kvarterslokalen på Movägen 12.00–16.30.

20 juli: Rönnvägen 12.00–16.30.

21 juli: Kvarterslokalen på Movägen 12.00–16.30.

23 juli: Kvarterslokalen på Movägen 12.00–15.00.

för barn i alla åldrar

Missa inte den spännande 
olympiaden för barn, där 
vi tävlar om massor av 
finfina priser.

Det blir mängder av 
olika spel och pyssel.

Delta i roliga lekar och bollsporter. 
Tampas i tuffa tävlingar.

Uppdaterat program och mer information 
finns på www.vidingehem.se.



Braås Ponny och Ridklubb
Just nu händer det 
lite nya grejer ute på 
ridskolan i Braås. Vi har 
börjat förbereda för vår 
nya parkering som vi 
snart ska anlägga vilket 
vi med spänning ser 
fram emot. Nu drar vi 
även i gång med våra 
uppskattade Pay & 
Jumps igen, den första alla redan söndagen 
den 2 maj sen 6 juni och därefter flera 
tillfällen under hela sommaren. Titta in på 
vår hemsida eller FB så hittar du all info.
   Än finns det tid för att anmäla sig till 
någon av våra Lek och Lär grupper. 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. Kontakta ridskolan via mejl om du vill 
veta mer.
   Planering av höstterminen sätter snart i 
gång. Är du sugen på att börja rida och vill 
vara säker på att få rida i höst är det hög tid 
att anmäla ditt intresse. För den som vill 
börja rida alla redan nu finns det ströplatser 
kvar i ordinarie ridgrupper från nybörjare 
upp till grupper som ridit i flera år.
   Vill du börja rida, göra en 
intresseanmälan eller bara veta mer om 
ridskolan i Braås 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 bibliotek 
Tyvärr har vi inte fått öppna på riktigt än. 
Ni är fortfarande välkomna att hämta och 
lämna böcker genom fönstret. 
Främst onsdagar kl 9-12 och torsdagar kl 
15-19. 
Om ni inte vet vad ni vill ha plockar vi gärna 
ihop en överraskningskasse till er. 
Det gäller självklart även böcker till barnen. 
Vi hoppas att vi snart ska få öppna igen. 
Ring eller maila om ni vill beställa böcker, 
eller har frågor. 
0474 - 622040
braas.bibliotek@vaxjo.se
Hälsningar Veronica och Kristina

Hembyggdsaktuellt 
Arbetena i parken har kommit igång tack 
vare en massa glada vänner. Skvaltan har 
fått nytt tak och marknadsbodens dito har 
renoverats genom Anders och Mats försorg, 
stort tack för detta.
Covid fortsätter sitt segertåg över världen. 
Därför fryser nationaldagsfirande och 
midsommaraftonsfirande tyvärr inne även 
i år.
Under maj kommer försäljningen av 
Sjösåsfilmerna på USB att dra igång. 
Försäljning vid ICA 22/5 09.00-
12.00. Filmerna kan också införskaffas 
hos telefonförsäljare Rolf Hansson 
(0706284902). Pris för medlemmar 150:- 
och icke medlemmar 250:-.
För att få till åtminstone någon aktivitet i 
vår planeras en utflykt till trakterna runt 
Mästreda som är ett intressant stycke 
Sjösåssocken den 23/5. Samling på torget 
09.00 för virussäker samåkning. Egen 
matsäck medtages, möjlighet till grillning 
finns.
Första helgen i juli (3:e och 4:e) hoppas 
vi att kunna öppna vårt efterlängtade 
våffelkafe om inte omständigheterna ställer 
till det. Vi hoppas på trevliga eftermiddagar 
i parken. 
Tyvärr måste det återigen konstateras att 
viss skadegörelse och nedskräpning hör till 
vanligheterna. Inbrottsförsök i skolmuseet 
och massor med fimpar utanför loftboden 
och linbastan.  Kära Braåsbor skärpning….

Vårhälsningar
Hembygdföreningen.

Braåsgymnasterna
Gymnastikträningen 
i Braås har sedan 
1970-talet bedrivits 
som en del av 
Friluftsfrämjandets 
lokalavdelning i 
Braås. Men vid 
årsmötet i mars togs 
beslutet att lämna friluftsfrämjandet och 
bli en renodlad gymnastikförening. Hela 
föreningen heter nu Braåsgymnasterna och 
det finns inte längre någon lokalavdelning 
inom Friluftsfrämjandet i Braås. 
Vårens verksamhet pågår ännu några 
veckor. Vi vill tacka alla våra engagerade 
ledare som gjort det möjligt att erbjuda 
gymnastikträning till barn och unga även 
under detta speciella år. Vi hoppas att vi 
till hösten ska vara mindre påverkade av 
restriktioner och oro för smittspridning och 
att någon av er som läser detta vill vara med 
i vårt härliga ledargäng och på så sätt göra 
det möjligt för oss att erbjuda gymnastik till 
alla aktiva idag men även till nya grupper 
för barn födda -15 och -17. Mer information 
finns på vår hemsida braåsgymnasterna.se.
//Styrelsen

Brandkåren informerar
Som utlovat kommer här 
en redovisning av förra 
årets larm där Brandkåren 
i Braås deltagit.
Sammanlagt var det 62 
händelser eller larm. Av 
dem har 49 varit i Växjö 
kommun och 13 hjälp till 
angränsande kommuner. 
Fördelningen av inträffade 
händelser var 19 trafikolyckor, 14 brand 
i byggnad, 7 IVPA/sjukvårdslarm, 8 
automatiska brandlarm, 9 brand i skog och 
mark och 5 övrig räddning.
När detta skrivs har vi precis haft en brand 
intill Hasselvägen, på grund av att det var 
torrt i gräs och mossa samt en del vind  
spred sig branden snabbt i terrängen. Det 
blev några timmars släckning av personal 
från som mest 4 brandstationer innan 
faran var över. Vi vill därför passa på att 
påminna om riskerna när förhållandena är 
som nu, blåsigt och soligt med mycket torrt 
fjolårsgräs. Brandkåren i Braås behöver 
fortfarande rekrytera personal och vänder 
sig i första hand till personer som bor och 
helst arbetar på orten. 

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

 BRAÅS
PRO styrelsen i Braås har beslutat 
att avvakta med medlemsmöten och 
årsmöte till hösten. Under förutsättning 
coronapandemin tillåter att vi åter 
kan samlas planerar vi årsmötet till 27 
september 2021. 
Årsmöte blir det då i Braåsgården 27 
september kl 14.
För underhållning vid årsmötet har vi bokat 
Mona G.
   Kurser och sammankomster ligger nere 
till dess.
Därefter gäller det att vi startar upp så 
många av våra aktiviteter som möjligt.
Styrelsen återkommer med sms-besked om 
det finns möjlighet att genomföra några 
”corona-säkrade” utomhusaktiviteter i vår/ 
sommar.
   Braås PRO Motionskampen har 
genomförts under november 2020- februari 
2021.
38 PRO-are har lämnat in sina motionskort.
Totalt har dessa redovisat 3353 timmars 
motion, vilket motsvarar två års 
heltidsarbete. Imponerande!!
   Nu startar PRO Kronoberg motionskamp 
1 maj -31 augusti 2021.
Samtliga PRO medlemmar i Braås har fått 
ett motionskort.
När säsongen är över inlämnas 
motionskorten till Solveig Bergquist  
Hasselvägen 21. 
   PRO Braås anordnar gökotta onsdag 19 
maj kl 07.00 i hembygdsgården.
Medtag egen fika.  Möjlighet att hålla 
coronaavstånd i naturen !

Med vänlig hälsning
Hans Elingfors. 
Ordförande PRO Braås. 
070 5330822



Sven och Margith Peterssons fond

Lions Club i Braås administrerar 
fonden som kan ge bidrag till barn med 
funktionsnedsättning. Det finns goda 
möjligheter att få bidrag både som enskilt 
sökande barn eller förening som anordnar 
verksamhet för sådana barn. Fondens 
medel skall komma till användning. 
Bidrag till barn eller verksamheter i Braås närhet prioriteras. 
Föreningar och enskilda uppmanas att tänka till en extra gång 
för att inkludera dessa barn i sin verksamhet på ett bra sätt.
Barn med verifierad funktionsnedsättning kan erhålla ett 
personligt bidrag för ett speciellt ändamål. Alternativt kan en 
förening söka bidrag för sådant barn som behöver extra hjälp 
för att kunna medverka i föreningens aktiviteter. Kontakta 
gärna klubben för en diskussion om hur en sådan ansökan 
skulle kunna utformas. 
Kontaktpersoner: Ulf Arfvidsson 070 3518 766 eller Lars 
Gummesson 070 9322 064.
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. 

Hjälp till barn med 
funktionsnedsättning

Hyrmaskiner!
Hyrmännen hyr ut skylift,

vedmaskin, hetvattentvätt mm

För mer info & bokning
ring Lars 070-553 08 76 eller

hyrmannen.com

Gamla Braås 
Sjösåsvägen 16 - Braås Pensionat
1896 arrenderade S.A. Nilsson denna tomt och lät uppföra en ståtlig villa 
till sig. Han ägde huset fram till 1928.
   1929-1963 ägde fröken Rut Gustavsson Villan. Hon kom till Braås från 
Blekinge där hennes mor drev pensionat i Karlskrona.
Enligt systersonen Jarl var Rut chef och dikterade det mesta. Under-
avdelningen bestod av hennes syskon med familjer.
   Pensionatsrörelsen blev känd över hela landet samt utanför landets 
gränser. Villans sju rum med tolv bäddar blev snart för liten för både 
matservering och övernattningar. Det byggdes så tre små turiststugor i 
skogen ovanför, som innehöll två rum vardera 1933.
1937 utökades verksamheten med villa Sandebo vid Madkroken som 
hyrdes. Villan kallades Annexet.  Här inrättades sju gästrum med tolv 
bäddar. 1939 byggdes så Skogsborgen ovanför pensionatet. Här fanns 
tjugotvå rum med sammanlagt tjugoåtta bäddar. 1950 byggdes Lillborgen strax intill.
   Ofta räckte trots denna utbyggnad inte platserna till utan man fick hyra rum i privathem ute på samhället. Hyresvärden fick inte 
mer än 75 öre eller 1 kr per natt för rummet. Då skulle det städas, bäddas samt hållas med sänglinne för denna summa.
Inte konstigt att detta var landets billigaste pensionat.
Vid andakter i Skogskyrkan, bibelstudier, musikstunder och utflykter tog hon hjälp av släktingarna. De var bl.a. anställda som 
chaufförer samt rodde många av gästerna i båt på sjön Örken. Ibland hyrdes en Båt för större sällskap. Den lövades och det var fest 
på sjön. Under högsäsong kunde det vara 100-125 gäster per dag.
   Gästerna trivdes, många återkom år efter år. I den del av pensionatet som var vinteranpassat och öppet året runt bodde en del 
gäster kontinuerligt. Att fira jul på pensionatet var populärt, platserna måste bokas flera månader till ett år i förväg.
Priset för helpension var från början 7,50 kr per dygn, steg på 1950-talet till 16 kr per dygn.
Då pensionatet kanske var Sveriges billigaste på sin tid, var väl maten lite knappt tilltagen ibland. Dr Hegnelius sa så till folk som 
behövde banta att de skulle börja äta på pensionatet och hjälpte inte detta skulle de ta en titt på kokerskan.
Man talade också om ”goda lådan” d.v.s. rester från tidigare måltider.
   I pensionatets 16 sidiga broschyr erbjöd man ” en trivsam och stärkande semester, utan störande moment av modernt nöjesliv, 
hemkänsla i verkligt kristen regi och helnyktert bord”
   När Rut Gustavsson dog 1963 övertogs rörelsen av hennes syster Märta med make missionspastorn Josef Eklund. De fortsatte 
verksamheten fram till 1968.
 Kommunen övertog så fastigheten, sålde den sedan till Lihnell AB som helrenoverade huvudbyggnaden för 1,2 miljoner. 
Övernattningsrummen ersattes av matsalar och sällskapsrum. Verksamheten blev restaurangrörelse, i huvudsak som 
lunchrestaurang för de anställda vid Lihnells och senare Volvofabriken.
   Många olika föreståndare har förekommit. Fru Junghart med son drev rörelsen från 1975.  Sedan drevs rörelsen av G Magnéli till 
1982. Under ett halvår 1982 drevs ”Panget ”av Walter Jensen och en konsultfirma som gick i konkurs.   
1983 drevs företaget av Chr. Ilbratt som även drev konditoriet.
1984-1998 tog Bernd och Ingrid Bergath hand om verksamheten. Efter detta lades restaurangen ner.
   Rolf och Marita Lilja köpte så huset under 2000-talet och renoverad det delvis till privatbostad, man driver också sedan flera år 
Majkens Bädd och Frukost i huset.

Kortversion av artikel från skriften Gamla Braås som finns att beställa och köpa hos Lennart Hjert för 200 kr. Lennart nås på 0702730412.

Bild från ca 1960



Cub Cadet Robotgräsklippare
Perfekt klippta kanter, överlägsen förmåga i 
terräng, användarvänlig och full av 
funktioner som säkerställer din önskan om 
en perfekt gräsmatta.

Planteringsjord Emmaljunga 50L  3 st 99:-
Planteringsjord Exklusiv Emmaljunga 50L 
3 st 175:-
Kogödsel Emmaljunga 50L 3 st 129:-

Grönytegödsel 20-3-9 10 kg 169:-
SUPERB NPK 17-3-10 + 5Fe 15 kg 439:-

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!

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

Butiken har upphört
men vi hjälper er som vanligt med: 

 

MÅLNING
TAPETSERING

GOLVLÄGGNING
FASADTVÄTT

FÖNSTERRENOVERING

roothsmaleri.se


