
Ordförande har ordet
2021 börjar närma sig slutet, även detta år har varit 
präglat av pandemin. Under våren hade vi fortfarande 
pandemirestriktioner vilket innebar att verksamheter 
ställdes in. I höst har det verkligen blivit skillnad, vi 
kan träffas och ha våra möten i Braåsgården och slip-
per se varandra i de fyrkantiga Teams rutorna. Ener-
gin börjar komma tillbaka och därmed engagemanget, 
vilket syns tydligt bl a på Julstämningsprogrammet. 
Inför det nya året har vi mycket på gång som förhopp-
ningsvis kan leda till ett tryggt och levande samhälle 
för alla som bor i Braås.
   Samrådsgruppen fortsätter sitt arbete med Vision 
2022. Just nu har alla organisationer i uppdrag att 
fundera över två frågeställningar. Hur skall vi åters-
tarta samhället och hur skall vi få med alla samt vad är 
viktigast att jobba med för att motverka segregation.
Samhällsföreninges styrelse kommer att fokusera på 
följande för att nå målen.
- skolan,  ny och ombyggnad av högstadiets lokaler 
med start senast 2023 då Ängslyckan är klar.
- fritidsgården, få ökade personalresurser för att kun-
na bedriva utökad verksamhet och ny lokal i Rottne, 
då utbildningsförvaltningen sagt upp den nuvarande
- bildar en mindre samrådsgrupp för att stötta Mötes-
plats Braås GOIF
- fortsatt nattvandring
   Vi kommer också att sätta Braås med omnejd på 
turistkartan. Tillsammans med kommunen kommer vi 
få skyltning av cykelväg från Växjö till Braås på smal-
spåret. Målsättningen är att inventera, lyfta fram och 
erbjuda olika alternativ ex boendemöjligheter, matser-
veringar, badplatser, Hembygdsparken, Sjösås Äng, 
Braås Gård m m. I denna satsning kommer dessutom 
Campingen att rustas upp och få ny driftansvarig.
   Statusen på byggnation är att Vidingehems styrelse 
har tagit beslut om att bygga det nya hyreshuset bak-
om Braåsgården. Förvaltningen har fått i uppdrag att 
gå ut med anbudsförfrågan. När det gäller marklägen-
heterna vid Västra Stranden har kommunen skrivit ett 
anvisningsavtal där byggfirman har fram till 23 mars 
på sig att ta beslut om att köpa tomterna. I dagsläget 
är det 3 villatomter som är anvisade på Västra 
Stranden.
Vi för också en diskussion med Parkförvaltningen i 
Rottne om slyröjningen utmed Strandpromenaden. 
Sträckan som gäller är från Västra Stranden till Ång-
båtsbryggan. 
   Samhällsföreningen vill fortsätta med att erbjuda 
olika kulturarrangemang i samarbete med Braåsgår-
den. Förutsättningen är att vi behöver ex bilda en ny 
sektion som tar ansvar för den verksamheten. Är det 
några som vill jobba tillsammans med oss i en kultur-
sektion, är ni varmt välkomna att kontakta mig.
   Slutligen vill jag önska alla ett gott slut på 2021 och 
Ett Gott Nytt 2022. Hoppas vi ses i Braåsgården på 
Julstämning 11 december. Var rädda om varandra.
Ingela Blad
Ordf.

GAMMELDAGS 
JULMARKNAD 
I HEMBYGDSPARKEN

2:A ADVENT 5/12 15.00

Försäljning av föreningens alster och 
förhoppningsvis några knallar.

Servering.
Bygdens föreningar och hantverkare 

inbjudes att deltaga.
Vill Du/Ni vara med anmäl till 

Maggan (073 0689422) senast 26/11.
Vi hoppas på bra väder och en trevlig 

tillställning.

Hembygdsföreningen.

Kom och fira 1:a advent med 
oss! Vi har tänt pizzaugnen i 

magasinet och serverar 
norrländskt tunnbröd

med dryck från Kvarnagårdens 
Bryggeri. Försäljning av smått 

och gott som hör julen till.
Välkomna!



Braås bibliotek 
Nu är äntligen medborgarkontoret tillbaka 
på biblioteket. Torsdagar kl 14.00-19.00.

Välkommen på 11-kaffe! Vi fikar och delar 
med oss av våra boktips.
Torsdag 25/11, 16/12 kl 11.00.
Onsdag 15/12 kl 14.00-15.00
Julpyssel, för barn från 7 år.
Måndag 20/12 kl 13.00
Julsagostund, för barn från 3 år.

Bibliotekets öppettider:
Måndag 14.00-19.00
Tisdag 9.00-12.00
Onsdag 9.00-12.00
Torsdag 14.00-19.00
Tel.nr: 0474 – 62 20 40

Välkomna! 

 BRAÅS
Föreningens verksamhet har varit vilande 
länge på grund av pandemin. Nu under 
hösten är planeringen i full gång och 
information kommer på vår hemsida pro.
se/braas och i programbladet. Dessutom 
finns det SMS-grupper för aktuellt. Om du 
vill vara med i någon av SMS-grupperna för 
PRO-medlemmar, skicka ett SMS till 070 
3518 766 Ulf Arfvidsson.
   Den 22 september anordnades en 
friluftsdag vid boulebanan. Det var ett 
välbesökt arrangemang där medlemmarna 
kunde prova på boule, gå en tipspromenad 
och ta en fika i det goda vädret. 
   Den 27 september hölls det försenade 
årsmötet i Braåsgården. Ny styrelse valdes. 
Dock var det ingen som ville åta sig att 
vara föreningens ordförande. Styrelsen 
handlägger detta till nästa årsmöte 
kommande vår. Mona G svarade för 
underhållning av de cirka 85 medlemmar 
som kom och trivdes i god PRO-anda.
   Den 14 oktober anordnades en resa till 
Kosta för att titta på glasutställning och 
glastillverkning. Totalt 22 medlemmar 
följde med.
Motionskampen:
Det blir ytterligare en ”Motionskamp” 
med start 1 januari 2022. Kort delas ut 
vid julfesten eller av Solveig Bergquist. 
Resultatet från sommaren redovisas vid 
Julfesten.
Cirklar: 
PRO:s cirkelverksamhet börjar också 
komma i gång. Fem cirklar är startade 
och planering pågår för nya cirklar och 
aktiviteter 2022. 
   Nästa aktivitet är föreningens 
JULBORD DEN 2 DECEMBER KL 17 
på Braåsgården
Underhållning av Jessica Värnild och Lasse 
Johansson
Sista anmälningsdag är den 22 november 
till Ingrid Linnér 072 3362 181
Kostnad 200 kronor per kuvert.

Välkomna till PRO Braås
Styrelsen

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 Arne Johansson 070 5379 611.
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

Brandkåren informerar
Nu när detta är det sista 
numret av Brasan för året 
vill vi påminna om ett par 
viktiga saker. Gör till vana 
att testa din brandvarnare 
minst en gång om året 
t.ex. i samband med första 
advent. Varför inte passa 
på att kolla brandsläckaren 
samtidigt, visaren ska stå 
på grönt och vänd den gärna ett par gånger 
så att pulvret ligger löst.
   Vi hoppas att alla tänker på att se över 
belysning och reflexer nu när det är mörkt 
på kvällar och morgnar. Det blir mycket 
lättare att upptäcka fotgängare och cyklister 
om de har lampor och reflexer. 
   Ett helt annat tips är att hålla koll på sin 
spis när den används, det kan gå fort tills 
det ryker om oljan när uppmärksamheten 
är vänd åt annat håll. 
   Med dessa uppmaningar framförda vill vi 
i brandkåren passa på att önska alla en god 
Jul och gott nytt år.

Braås Ponny och Ridklubb
Hösten har kommit och 
vi har snart nått halva 
tiden på höstterminen 
på ridskolan. Inför 
höstterminen fick ridskolan 
ny verksamhetsansvarig 
i Isa Aronsson som varit 
ridlärare hos oss några 
år men nu var färdig med 
sin utbildning och redo att anta den nya 
utmaningen som ansvarig på ridskolan. 
En nyhet inför höstterminen på ridskolan 
var att vi återigen har ridlektioner på 
lördagar vilket har visat sig vara mycket 
uppskattat då dessa lektioner är så gott som 
fullbelagda.
   Än är det dock inte för sent att börja rida 
för den som vill. Det finns några platser kvar 
i befintliga grupper i olika kunskapsnivåer. 
Kontakta Isa på ridskolan så hjälper hon till 
med lämplig grupp att rida i.
   För de yngre barnen har vi precis startar 
upp en ny Lek & Lär-grupp men det finns 
ännu möjlighet att vara med. Kontakta Isa 
omgående om du vill veta mer om Lek & 
Lär -gruppen som precis startat, kommande 
start av Lek & Lär grupper annonseras ut på 
vår hemsida. 
   Ridklubben har också en mycket aktiv och 
härlig ungdomssektion som anordnar en 
rad olika aktiviteter för barn och ungdomar, 
allt från käpphästhoppning till uteritter och 
ponnyridning, spana in dem på Instagram 
så får du veta mer. För att vara säker på att 
inte missa något som händer på ridklubben 
följ oss på Facebook: Braås Ponny & 
ridklubb eller titta in på vår hemsida: 
https://idrottonlline.se/BraasPonnyoRK-
Ridsport
VILL DU BÖRJA RIDA HOS OSS I BRAÅS, 
tveka inte utan, ring och prata med Isa på 
tfn. 0763-161286 eller mejla ridskolan.bpk@
gmail.com

Braåsgymnasterna
Under hösten har 
omkring 100 barn och 
ungdomar varit med och 
tränar gymnastik hos 
oss och vi vill tacka våra 
engagerade ledare som 
gör detta möjligt. Tyvärr 
har vi ännu inte kunnat 
starta upp någon grupp för barn födda 2017 
men vi är förhoppningsfulla att ledarfrågan 
ska vara löst inför vårterminen så att vi då 
kan välkomna även denna åldersgrupp. 
Håll utkik på vår hemsida 
braåsgymnasterna.se. Där hittar du aktuell 
information kring vad som gäller för olika 
åldersgrupper. I nuläget är flera av våra 
grupper fulla, så om  du har ett barn som 
vill börja efter jul är det bra om ni redan 
nu ställer er i kö genom att mejla ledarna 
i gruppen.Vi välkomnar också gärna nya 
ledare och styrelsemedlemmar. Hör av dig 
till braasgymnasterna@gmail.com om du 
vill vara med.
//Styrelsen

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



November
Sön14  Gudstjänst
10.00  Lars Bynert
Sön 21  Gudstjänst
10.00  Carolina o Joel Frank
  Kyrklunch
Sön 28  Gudstjänst
10.00  Lars Bynert
December
Sön 5  Gudstjänst
10.00  David Nilsson
Sön 12  Gudstjänst
10.00  Lars Bynert
Fre 24  Julafton
11.00  Marita o Ragnhild
  Julens Budskap
  Sång o bibelläsning
Sön 26  Gudstjänst
10.00  Lars Bynert
  EQUMENIAKYRKANS
  Insamling till sitt
  Internationella arbete

Vi finns för dig dygnet runt när du behöver hjälp. 
Vi arbetar med allt i samband med dödsfall. 

Det är viktigt att känna sig trygg och få ett bra stöd
 i en svår stund. Det vill vi hjälpa dig med.

E.NILSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Nygatan 30 • VÄXJÖ • 0470-122 27

www.e-nilssons.seVäxjö • Lessebo • Hovmantorp
Lammhult • Rottne • Ingelstad • Rydaholm

www.e-nilsson.se

Vår Kunskap – Din trygghet

Vi gör hembesök i Braås 
med omnejd, annars  

hänvisar vi till kontoren i 
Rottne och Växjö

Braås tel: 0474-306 30
Rottne tel: 0470-925 26
Växjö tel: 0470-122 27

Helena Lennartsson
Begravningsrådgivare

Sprid ljus i höstmörkret med 
en “smidd” ljusstake från

Ring för besök 070-239 40 55

400:- 550:-

PER’s SMEDJA PILÅS

Braås GOIF
Som många förhoppningsvis läste i sista 
numret av Brasan jobbar vi i Braås GoIF 
med att utveckla den gamla grusplanen på 
Nya Ulvaskogsvallen.
   Det har varit några intensiva veckor 
då vi har jobbat för att få in våra bidrag-
sansökningar i tid och har fått kämpa med 
att begära in och gå igenom offerter för 
såväl markarbeten, eljobb, leverantörer av 
de olika aktivitetsområdena, som samt att 
informera ut vad vi håller på med till alla 
Braåsbor med omnejd.
   Ni har väl inte missat att vi stått utanför 
ICA i Braås och visat upp våra planer och 
tagit in synpunkter?
   När vi har stått och presenterat slås man 
över hur fruktansvärt positiva alla är till det 
vi vill göra och hur många som erbjuder sig 
att hjälpa till i både stort som smått.
   Det känns verkligen som att detta är något 
som vi i Braås kommer kunna samla oss 
kring och förverkliga ihop.
   Vi har även ett jättebra samarbete med 
andra föreningar såsom Örkens  Scoutkår, 
Företagarföreningen, Gymnasterna, PRO, 
Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Skolan, 
Samhällsföreningen mfl.
   Tillsammans är vi övertygade om att vi 
kommer kunna ro projektet iland och för 
många år framöver erbjuda såväl Braås-
bor som tillresta en riktigt trevlig och rolig 
aktivitetspark.
   Så om du sitter och läser detta och vill 
vara med på resan, tveka inte att skicka ett 
mail till braasgoif@gmail.com så kommer vi 
kontakta dig.
//Braås GoIFs styrelse samt projektgruppen

Braås och Dädesjö skolor
Vi är just nu inne i en spännande period 
där det händer många saker både för elever 
och oss som jobbar på Braås och Dädesjö 
skolor. 
I Dädesjö följer vi med spänning bygget 
av den nya skolan. Skolans personal 
tillsammans med eleverna samarbetar med 
PEAB för att bland annat designa skolans 
nya toaletter. Det har börjat komma upp 
väggar på den del av skolan där matsalen 
kommer att ligga.  
Vi har haft jubileum, då en av byggnader 
på Braås skolas område har fyllt 100 år. 
Detta firades med bullar och att Pippi 
Långstrump kom på besök. Om ni är 
nyfikna på hur skolmiljön såg ut för 100 
år sedan kan det vara värt med ett besök 
i hembygdsparken. De ger en bild av hur 
det var att både gå i skolan och leva på den 
tiden. 
Under vecka 45 kommer våra elever i 
årskurs 9 att gå ut på prao. Syftet med 
prao är att eleverna ska få kunskaper om 
arbetslivet inför kommande studie- och 
yrkesval. Vem vet, någon av våra elever kan 
mycket väl vara era kommande kollegor! 
Om ni har tips på praoplatser eller om ni 
vill ta emot en elev så får ni gärna höra av er 
till oss på skolan.  

Skolledningen på Braås och Dädesjö skolor

BARNTEATER
Tillsammans med Kultur-och Fritidsförvaltningen 
välkomnar vi er till höstens barnteaterföreställning.
FÅNGA TIDEN
En lekfull och tänkvärd föreställning med Pygméteatern.
Rek. 4-10 år.
Söndagen 21 november 14.00 på Braåsgården.
Biljetter 60 kr barn/vuxen kan köpas redan nu på 
www.nortic.se eller i Braåsgården 30 min före 
föreställningen.



Vildfågel
Solrosfrö strimmiga 15 kg 229:-
Vildfågelfrö skalade 15 kg 299:-
Vildfågelfrö med skal 15 kg 249:-
Skalade jordnötter 5 kg 159:-

Hönsfoder
Ekologiskt hönsfoder pellets 12,5 kg 
259:-
Ekologiskt hönsfoder mix & pellets 
12,5 kg 289:-

Snickers Workwear
Köp Snickers arbetsbyxa 6972 
med avtagbara hölsterfickor för 
endast 1599:- få hoodie på köpet 
(värde 450:-)

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

EN FÄRGSTARK MÅLERIFIRMA I BRAÅS

roothsmaleri.se

Tage & MonicaTage & Monica
Välkommen till ett poetiskt sångspel och en föreställning i nostal-
gins tecken. Vi minns, nynnar med och får vara tillsammans.

Tis 9 nov, kl 19.00, Braåsgården

Längd 60 min. Entré: 150 kronor inkl fika. 
Förbokning: info@braasgarden.se / 0474-309 00. Swish eller kontanter.

Arrangör: Växjö Teaterförening & Vänsterpartiet Braås-Rottne


