Protokoll
Närvarande: Ingela Blad, Tommy Ingelskog, Sonny Larsson, Ahmed Ali, Magnus Sandberg,
Stellan Andersson, Ulf Johansson, Inger Söderberg, Tomas Salonen, Jenny Fogel
§1 Dagordning
Godkännes
§2 Ekonomi
Lite back på bion nu, men prognosen för verksamhetsåret är att gå plus minus noll
§3 Rapporter
• Braås framtida vattenförsörjning möte 6.e oktober - Bra information. Kommer ta vatten från
djupare del av Örken. Underlag är skickade till länsstyrelsen för beslut innan anläggning och
grävarbete kan börja.
• Möte med Braås skola 13.e oktober – Träffade nya rektorn bland annat. Skolan behöver
hjälp med praoplatser. Vi har lagt ut information för att locka företag på Facebook. Även
lagt ut om rastfaddrar och föräldragruppen som behöver deltagare.
• Möte med vänsterpartiet 14.e oktober – det är valår och partierna kommer ut på besök.
Pratade om skolan, att den ska rustas upp när Ängslyckan är klar. Tog upp ventilation som är
ett stort problem. Ingela mailar Anders på Vidingehem för att påtala problemet.
• Hur har det gått med Vidingehem, nya huset på Kolarevägen – Beslut i Vidingehems
styrelse, anbudsförfrågan är nästa steg.
• Marklägenheter västra stranden – inväntar process med bygglov mm. Kan ta tid.
• Parkförvaltningen i Rottne – har dåligt med resurser för att nå Braås så mycket som behovet
säger. Ingela för diskussion med ledningen.
• Möte med kommun gällande iordningställande av smalspåret 21.a oktober – mötet är på
grund av vårt arbete med att försöka förlänga Sydostleden från Växjö till Braås.
• Samrådsgruppen möte 14.e oktober – fick till oss att jobba i processer. Två frågor att svara
på. Hur startar vi upp samhället igen? Hur ska vi arbeta med integration 2022? Vi har till
23.e november. Aktivitetsparken är prioriterat och är bra för båda frågor. Finansieringen är
kvar. Bildar en grupp, träffpunkt Braås. Sonny är kallande.
• Julstämning 11.e december– hade möte 28.e september. Magnus berättade om vad mötet
kom fram till vore kul om vi hade med. Tomas och Magnus letar upp familjeunderhållning
och kvällsunderhållning. Jenny letar vidare med luciatåg. 20.e oktober är det möte i
gruppen. 26.e november är det deadline att få ut annons i Brasan. Nästa styrelsemöte sätter
vi bemanningen.
Beslut: Vi beslutar att budget för detta evenemang kan vi lägga in 10 000 kr.
• Infotavla vid rondellen – tas nya tag 2022.
• Ungdomssatsning 2022 – idrottskvällar på lördagar i sporthallen hela hösten.
Omorganisation i fritidsgården, leder till att man har öppet mindre. Tas upp med politikerna
vid kommande möten.
• Nattvandrarna – 9 nya vandrare. Kan nu gå varannan helg. Eventuellt kommer gruppen
somaliska kvinnor som går i Växjö att komma till skolan och prata.
§4 Canpingen
• Möte med ny arrendator 22.a september - verkar entusiastisk och hade mycket idéer.
Beslut: Beslutar att Shaho Haweazy med familj får ta över avtalet nästa säsong.
• Nuvarande arrendator har sagt upp sitt avtal 27.e september.
• Inspektion av servicebyggnad – kommunen ska sätta in tidlås, det ska finnas toalett och
handfat. Uppfräschning av fasad.

•

•

Offerter har Ulf tagit in från lokala entreprenörer. Ca 37 000 kr kan renoveringen av
servicebyggnad kosta. Oklart med finansiering. Vi ska söka pengar från olika håll. Ingela
tittar på det.
Namnbyte – Ulfs förslag är att byta till Braås natur camping. Detta kan göra att vi inte
behöver samma standard på servicebyggnaden som dagens namn kräver.
Beslut: Vi beslutar att byta namn till Ulfs förslag med tillägg av stugor.
Beslut: Vi ger campinggruppen i uppdrag att förhandla om avtalet med kommunen.

§5 Kulturevenemang
• Ingela kommer inte jobba vidare med detta från 2022.
• Till 2022 behöver vi bestämma om vi ska skapa en kulturgrupp eller hur ska detta drivas?
Eventuellt lägger vi ner den delen av vår verksamhet tills vi har någon som vill driva detta.
§6 Övrigt
• Inget att ta upp.
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