Protokoll
Närvarande: Ingela Blad, Tommy Ingelskog, Klara Joelsson, Inger Söderberg, Sonny Larsson,
Fartun Abdi, Jenny Fogel, Jerry Skoglund, Stellan Andersson och Ulf Johansson.
§1 Dagordningen
Godkändes
§2 Ekonomi
Är under kontroll.
§3 Rapporter
• Möte med centerpartiet. Vi gav en bild av vad vi har för behov. Skolan, fritidsgård, GOIF,
camping.
• Möte bemanning fritidsgårdarna. De har dragit ner på personal och därmed öppettiderna.
Möte med delar av ledningen. Utmynnade i att vi ska försöka få mer pengar till
fritidsgårdarna.
§4 Nattvandring
• 9 dec möte med fritidsgården och arbete och välfärd för att se på fortsatt verksamhet.
• Verksamhet i idrottshallen. Olika åldrar olika tidpunkter. Är populärt.
• Våra äldre ungdomar ska vi försöka satsa på.
§5 Julstämning
Sankt sigfrid luciatåg, förhoppningsvis kan de också ha underhållningen efteråt. Nattvandrarna får
en plats vid samhällsinformationen. Vi kan även visa upp tomterna på västra stranden.
Polistillstånd klart och kommunalt bidrag är sökt, svar inväntas.
§6 Campingen
Nytt avtal skrivet på 5 år med Shaho Haweazy. Vi kallar den naturcamping numera. Då sänks
kraven på olika faciliteter bland annat och vi kanske kan locka fler turister. Vi har sökt bidrag för
renoveringen av servicebyggnaden.
§7 Turismsatsning
• Möte om cykelväg Växjö-Braås. Det finns cykelväg från Sandsbro till Rottne. Vi jobbar för
att få i ordning vägen vid Målajord. Därefter finns fin väg i Eke by till Volvo och till
Kvarnagården finns smalspåret. Detta kan kommunen förhoppningsvis satsa på och få till
stånd.
• Kartläggning av ”turistmål” i vår närhet. Tillsammans med egenföretagare i Braås ska vi ta
fram några mål längs med cykelvägen som sedan kommunen kan göra reklam för och
därmed locka turister.
• Röjning av smalspåret till Klavreström. Det är steg två i detta arbete.
§8 Kultur
• Barnteatern 21.a november- Klara, Mats och Jenny hjälper till med förberedelser mm.
• filmvisning 24.e november – under kontroll.
• hur löser vi kulturevenemangen 2022? Fundera om det finns någon i din närhet som kan
hjälpa till. Ska vi ha en kultursektion? Tar upp detta på nästa möte.

§9 Övrigt
• Samarbete mellan Volvo och skolan. Rektor och personer från Volvo ska jobba för
långsiktighet med prao mm.
• Studio 17 och Hans Parment vill var med på Braåsfestivalen. Det blir en bra ingång för våra
ungdomar till festivalen.
• Vattenförsörjningsplan- Vi har inga synpunkter
• Markförsörjningsavtalet är tecknat för 10 nya marklägenheter av AK bygg
• GOIF- diskussion kring vägplaner i området vid infarten Volvo och västra stranden. Ingela
tar vidare frågan till trafikverket om vad det finns för planer för våra barn att ta sig
över/under vägen till GOIF/fotbollsplanen.
• Projekt aktivitetsparken. Möte med Anna Tenje mfl.där projektet beskrevs. Sökt bidrag från
kommunen, Leader linne och allmänna arvsfonden. Extra bidrag sökes för mountainbikeleden.
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