
Ordförande har ordet
I skrivande stund skiner solen över det nya 
året 2022, både från himlen och hjärtat. Nu 
lättar alla restriktioner och Covid betraktas 
inte längre som allmän-och samhällsfarlig 
sjukdom fr o m 9 februari. Det beskedet 
skapar åter möjlighet att planera aktiviteter 
och event under det kommande året och ett 
inriktningsbeslut kommer att tas på vårt 
nästa styrelsemöte.
Braås Camping kommer att få en ny 
driftansvarig i år. Vi har skrivit avtal med 
Shaho Haweazy, som kommer att ta över 
driften när säsongen börjar i maj. Vi hälsar 
honom välkommen och önskar honom lycka 
till. Innan säsongen börjar kommer vi att 
fräscha upp Servicebyggnaden, vi riktar ett 
stort tack till kommunen som gett oss de 
ekonomiska förutsättningarna.
I samband med att Campingen får en 
nystart, kommer vi att arbeta vidare med 
turistsatsningar och för utbyggnad av bl a 
cykelleder i närområdet.
Vi ser också fram emot att byggnationen av 
villor och marklägenheter kommer igång på 
Västra Stranden under året.
Samhällsföreningen kommer också att 
fortsätta samarbetet med Braås Skola för att 
bl a få till stånd byggnation av nya lokaler för 
högstadiet.
Samarbete med kommunen och 
Vidingehem kommer att fortsätta under 
året med inriktning på ökad integration. 
Det kommer att startas en skrivargrupp för 
somaliska kvinnor, som kommer att vara på 
Biblioteket. En enkät kommer att skickas 
ut till alla boende i Braås, som handlar om 
hur vi mår, vad vi önskar och vad vi vill. 
Sammanställningen kommer att vara klar 
mars/april. Samhällsföreningen kommer att 
få ta del av sammanställningen och kan då 
förhoppningsvis få en bra bild av vad vi bör 
lägga fokus på framöver.
2022 kommer att bli mitt sista år som 
ordförande i Samhällsföreningen. Det börjar 
bli dax för den yngre generationen att ta 
över. Under året kommer Ulf Johansson, v. 
ordf. att successivt att ta över ansvaret för att 
2023 överta ordförandeklubban.
Slutligen önskar jag er alla en riktigt God 
Fortsättning på 2022.
Ingela Blad

Välkomna till Samhällsföreningens Årsmöte
Torsdagen den 17 mars Kl 19.00 i Braåsgården
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Årsmötesordförande är Oliver Rosengren, kommunalråd och riksdagskandidat
Skolans rektor Henrik Löfqvist kommer och berättar om skolans arbete och mål.
Välkomna till en intressant kväll, då du har möjlighet att ställa frågor och framföra dina 
synpunkter om det som sker i Braås just nu och vad du tycker saknas.
Vi bjuder på kaffe med tilltugg

Braås Goif
Ett nytt år har precis börjat och vi jobbar vidare med arbetet 
inom klubben. 
Tyvärr har Coronan slagit hårt mot vår innebandysektion och 
i skrivandets stund har vi bara ett lag i seriespel P06-08. Detta 
lag är ett samarbete med Rottne IF och har spelare ifrån båda 
orterna. Samarbetet har fungerat bra så i dom årskullar där vi 
har svårt att få ihop spelare kan detta vara något vi kommer göra 
fler gånger framöver.
Vi har även en träningsgrupp för de minsta P/F 11–14 som har 
kört i vinter, ett kul gäng på runt 25 barn som dyker upp på samlingarna. Mixat killar 
och tjejer så är man sugen på att prova innebandy är det bara att komma ner. Mer infor-
mation om träningsdagar osv finns på Braås GoIFs hemsida. 
Till våren kommer fotbollen starta upp och som många kanske vet så har vi äntligen 
efter många år fått ihop ett A-lag. Så när vi väl börjar spela matcher får vi hoppas att 
många kommer ner och stöttar och hejjar fram våra spelare. Två lag på ungdomssidan är 
anmälda till seriespel. 
Friidrotten kommer köra i gång till våren igen. En satsning som har fallit väl ut med 
många barn som har provat på olika grenar. Vi startar gärna upp fler grupper så kom ner 
och prata med våra ledare när dom har en träning. Dagar och tider kommer uppdateras 
på hemsidan.
Till våren kommer vi starta upp en nyhet……Mountainbike. Som många har sett och 
kanske varit involverade i så har vi jobbat med en liten slinga i skogsdungen mellan 
grusplanen och parkeringen och vi kommer i vår dra i gång med träningar för såväl ung 
som gammal. Även här kommer mer information presenteras på hemsidan.

Träffpunkt Braås GoIF
Arbetet med projektet fortskrider och vi har fått beviljat pengar ifrån Leader Linné, Väx-
jö Kommun och Sparbanksstiftelsen. Det är fler ansökningar inskickade och förväntas få 
svar ifrån dessa under våren. 
Vi kommer starta upp med s.k crowdfunding och hoppas så många som möjligt vill vara 
med och bidra för att vi ska kunna göra alla de saker vi planerar för. Information kring 
detta kommer presenteras på våra sociala medier och hemsidan. 
Det kommer även säljas lotter i projektet regi och även detta ger ett bra tillskott i finan-
sieringen. 
Det är ett stort projekt och hela samhället kommer kunna dra nytta av detta då vi 
förväntar oss turister som kommer och nyttjar anläggningen. Vi har alla möjligheter att 
få ett rejält uppsving i Braås 
och vi pratar mycket inom 
projektet om att kunna knyta 
ihop anläggningen med de fina 
vandringsleder på och omkring 
åsen, så har vi någon som 
känner till dessa leder bra och 
skulle vilja vara med och jobba 
med detta hör av dig till Johan 
Schwab 0700897826. 



Braås bibliotek 
Tisdag den 8/3, kl 18.00, kommer 
författaren Sara Lövestam till biblioteket 
och berättar om sitt författarskap.

Medborgarkontoret kommer till biblioteket 
på torsdagar kl 14-19, och svarar på frågor 
om samhällsservice.

Från och med 17/2 till och med maj 
kommer projektet Skriv världen där du 
är att ta plats på biblioteket, varje torsdag 
kl 9-12. Kvinnor från andra länder är 
välkomna att samtala och skriva om sina 
liv.

Torsdagar 17/2, 31/3, 28/4 och 19/5 är 
det 11-kaffe, då vi fikar och pratar böcker. 
Klockan 11.00.

På sport- och påsklovet kommer det att vara 
aktiviteter för barn. Bland annat pyssel, 
filmvisning och sagostunder. Program 
finns på hemsidan och på biblioteket. Det 
kommer även att starta bokklubbar för barn 
under våren.

På måndagar är barnen välkomna att 
pyssla, spela spel, pussla, läsa och så vidare. 
Kl 14-16. Det kan bli lite hög ljudnivå, då 
det brukar komma många barn, vi hoppas 
att ni har överseende med detta.

Öppettider:
Måndag 14-19
Tisdag 9-12
Onsdag 9-12
Torsdag 14-19

Telefon: 0474 – 62 20 40
braas.bibliotek@vaxjo.se
Välkomna! 

 BRAÅS
Det har varit en lång tid med begränsningar 
för Braås PRO. Nu ser det äntligen ut som 
vi kan starta upp verksamheten igen. Det 
kommer att ske successivt under våren och 
information om detta kommer att ges på 
årsmötet. Månadsmötena kommer igång 
igen enligt det program som lämnats ut. 
PRO annonserar på ICA i Braås och det 
kommer också korta meddelanden på 
Supertext (SMS) på din mobil om du har 
anmält att du vill vara med i den gruppen.

Nya skraplotter finns nu att köpa antingen 
direkt hos Bo Ekholm på Belehemsvägen 
25 eller på årsmötet. Gamla vinstlotter kan 
också lösas in av Bosse dock senast den 25 
april.

Årsmötet i december kunde inte välja någon 
ordförande till föreningen. Det kommer att 
göras ett nytt försök nu igen förutom andra 
val enligt stadgarna. Även valberedning 
saknas. Förslag är välkomna att lämnas till 
styrelsen.  

Nästa aktivitet är nu:
ÅRSMÖTE den 28 februari kl. 14 i 
Braås församlingshem.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar 
kommer Ingemar Nordström och 
Magnus Björkman på piano att svara för 
underhållningen. Smörgåstårta, lättöl, 
vatten och kaffe. Pandemirestriktionerna 
har upphört men smittorisken är 
fortsatt hög. Ej vaccinerade medlemmar 
rekommenderas att inte komma på mötet. 
Kostnad 100 kronor som betalas vid 
ankomst kontant eller med kort/swish. 
Anmälan om deltagande skall ske senast 
den 21/2 till Ingrid Linnér 072 3362 
181. Deltagarantalet är maximerat till 80 
personer enligt lokalens regler.

Välkomna till PRO Braås

Styrelsen

Brandkåren informerar
Förra året var Braås 
brandkår på 75 larm. Av 
alla larm var 19 i annan 
kommun. 24 larm rörde 
trafikolyckor , 9 brand i 
byggnad, 7 brand i terräng 
och 5 brand i fordon. 
Övriga larm rörde sjukvård 
och andra uppdrag lite 
blandat.
Nytt för i år är att 
Värends räddningstjänst nu ingår i 
ett större sammanhang i och med ett 
samarbete mellan räddningstjänster i 
Blekinge, Kronoberg, Jönköping och 
norra Kalmar län. Det är resultatet 
av den utredning som gjorts efter de 
flera riktigt stora skogsbränderna som 
drabbat delar av Sverige. Man ska 
tidigt kunna styra större styrkor vid 
allvarliga händelser och samarbeta över 
länsgränserna. I normalfallet kommer det 
inte påverka verksamheten inom Värends 
räddningstjänst där Braås brandkår ingår.
Lokalt hoppas vi på att få återgå till normal 
verksamhet utan restriktioner på grund 
av Covid som under 2 år påverkat främst 
övningsverksamheten.

Braås Ponny och Ridklubb
Vårterminen har varit i 
gång några veckor och 
det är roligt att möta alla 
glada, härliga elever på 
ridskolan som gör sitt 
bästa, oavsett nivå och 
ålder. Några nyheter 
är att vi startat upp en 
nybörjargrupp för vuxna 
på måndagar och att Christina ”Tina” 
Johansson besöker oss varannan torsdag för 
dressyrträning, vilket vi är mycket glada för. 
För de yngre barnen startar vi upp en ny Lek 
& Lär-grupp på fredagar med början tidigast 
vecka 7, anmälan via mejl till ridskolan. Vi 
har ännu några ströplatser kvar för dig som 
vill börja rida. Kontakta Isa på ridskolan så 
hjälper hon till med lämplig grupp att rida i.

Årets ungdomssektion 2021 i Småland! 
I december blev vår ungdomssektion 
utsedd till årets ungdomssektion i 
Småland. Vilken härlig utmärkelse och en 
fantastisk bekräftelse på det vi allt visste, 
att klubbens ungdomssektion är bäst! Ett 
stort grattis till vår härliga ungdomssektion! 
Ungdomssektion anordnar olika aktiviteter 
för barn och ungdomar, 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
Vårterminen är igång 
och vi är glada att 
kunna meddela att vi 
nu även har en grupp 
för barn födda 2017. 
Totalt har vi nu åtta 
gymnastikgrupper 
för barn och unga i 
olika åldrar som alla tränar en eller två 
gånger i veckan. Föreningen har årsmöte 
torsdagen den 10 mars. Anmäl dig till 
braasgymnasterna@gmail.com om du vill 
vara med på mötet
//Styrelsen

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

Välkommen till Årsstämma för 
Örkens FVOF.
Tid: Söndag 27 mars kl 15,00
Lokal: Skärbäcksgården, Skärbäck
Föredrag. Sedvanliga förhandlingar.
Kaffe.
Styrelsen



Hembygdsvänner 
Efter en viss tveksamhet hur det kommande 
året skulle se ut får vi väl ändå se framåt 
med en viss tillförsikt. Försiktiga ska vi vara 
men nu när restriktionerna åtminstone 
tillfälligt nästan helt försvinner kan vi se 
framåt som vi inte kunnat på ett par år. Stor 
glädje!

Först lite vad som hänt senaste tiden. 
I ett gammaldags vinterväder kunde vi 
genomföra en fin gammaldags julmarknad 
med många besökare och gott resultat, 
stort tack till alla inblandade och besökare. 
Under det gångna året har inte mindre än 
tre böcker givits ut: Boken om Sandreda, 
Livstycken och Böksholm i mitt hjärta. 
Alla dessa finns till försäljning för en billig 
penning.

Vi har under året fått ett antal nya 
medlemmar vilket gläder oss.
Mindre trevligt är att vi under vintern haft 
inbrottsförsök i torparladugården och 
bilgaraget. Inget stulet men skadegörelse på 
ett antal dörrar, tråkigt arbete och så kostar 
det pengar.

När pandemin var i full gång beslöt 
vi att flytta fram årsmötet en månad, 
till 27/3 14.00 i skattagården, kallelse 
kommer om någon vecka tillsammans 
med lite information och inbetalning av 
medlemsavgiften.
Vi hoppas kunna genomföra de 
traditionsenliga arrangemangen under vår 
och sommar:
April 
Valborgsmässofirande med vårtal och 
körsång.
Juni 
Nationaldagsfirande och midsommarfest.
Våffelskafe med underhållning en del 
söndagseftermiddagar.
Scensommar vet vi inget om i nuläget

Hoppas vi ses i vår hembygdspark i vår och 
sommar. Hembygdsföreningen.

BRAÅS
Februari 
Sön13  Gudstjänst
10.00  Rickard Ahlberg
Sön 20  Gudstjänst
10.00  Lars Bynert

Mars
Lör 5  Gudstjänst
14.00  Inspirationsdag med 
  Ing-Marie Brengesjö från  
  Region Öst
Sön 6  Gudstjänst
10.00  Lars Bynert   
	 	 Nattvardsfirande

Sön 13  Gudstjänst
10.00  Ragnhild Engberg

Sön 20  Gudstjänst
10.00  Lars Bynert
 
April
Sön 3  Gudstjänst
10.00  Lars Bynert   

Fre 15  Långfredagsgudstjänst
10.00  Lars Bynert   
	 	 Nattvardsfirande

Sön 17  Påskdagsggudstjänst
10.00  Lars Bynert

Maj
Sön 1  Gudstjänst
10.00  Lars Bynert   

Sön 8  Gudstjänst
10.00  Inger Söderberg  
  
  Välkomna

Dädesjö Föreläsnings-
förening våren 2022
Hembygdsgården Dädesjö
To 24/2 19.00 Skola för fred bakom mur 
och stängsel.
Jan-Olof Johansson, biskop emeritus,
föreläser om Den Gode Herdens Skola i 
Betlehem.

To 31/3 19.00 Hovjuvelerarens barn, en 
släktkrönika.
Gunnar Bolin, kulturjournalist på Sveriges 
Radio
berättar om sin bok, sin släkt och sitt 
arbete.
Tillfälle att köpa boken och även hans nya 
bok Bibliotekarien i Magdeburg.
Servering. Föranmälan: sms / telefon 
0708-430163

To 21/4 19.00 Den sjungande lanthandlarn
Pär Renevall sjunger och berättar 
om lanthandlarlivet i Tolg.

Pris: Terminskort 150 kr. Enstaka 
föreläsning 60 kr. Barn t.o.m. åk 9 gratis.

Studio 17 
Kulturskolan varje vecka i Braås skola!

På Studio 17 kan du lära dig musik, dans och teater.
Kurserna börjar när din skoldag är slut. Du som går i 
årskurs F-9 är välkommen.
Kurserna på Studio 17 är gratis.

Vårterminen 2022 kan du välja på:
Pop och Rock
Teater och Dans
Dans

Välkomna att göra en 
intresseanmälan

Braås och Dädesjö skolor
Uppstarten på terminen har inneburit 
ett ansträngt läge då många elever och 
personal har varit frånvarande på grund 
av den ökade smittspridningen. För att 
möta det ansträngda läget har klasser 
på högstadiet under en period haft 
distansstudier för att säkerställa bibehållen 
undervisningen. Vi ser en positiv uppgång 
då det är fler elever och lärare tillbaka i våra 
lokaler.

Under januari månad har elever i de 
lägre åldrarna firat 100 dagar i skolan. 
Under firandet har de gjort olika lekar och 
aktiviteter kopplade till talet 100. 

I Dädesjö väntar vi med stor spänning att 
den nya skolan ska stå klar. Just nu pågår 
det förberedelse med flytten, även om det är 
en kort distans är den omfattande.

Även på Braås skolas skolgård pågår det 
just nu byggnation av Ängslyckans förskola. 
Byggnationen medför förändringar i 
gångvägar och möjligheter att ta sig fram 
runt skolans område där det satts upp 
stängsel som avspärrning. Avspärrningarna 
är en del i att säkra miljön för våra elever.

Nu ser vi fram emot en positiv vår!

Skolledningen på Braås och Dädesjö skolor



20% på garderobsförvaring 
från Lundbergs

Erbjudandet gäller fram till 
18/3

Prata gärna med oss om 
garderobslösningar/
skjutdörrar.

VÄGGFÄRG ORIGINAL MATT 
G7 INNE VIT 10L NORDSJÖ
899:-

ROLLERSET BASIC 180MM QPT 
42,90:-

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


ÄNGSLYCKAN
Hurra! Nu påbörjas den efterlängtade nybyggnatio-
nen av nya lokaler till Ängslyckans förskola! Det blir 
10 avdelningar fördelade på två våningar och med 
plats för cirka 150 barn. Förskolans verksamhet 
kommer att pågå som vanligt i den befintliga bygg-
naden under hela byggtiden.
Inflyttning blir det sommaren 2023, därefter rivs 
den gamla förskolebyggnaden och förskolegården 
färdigställs. Allt ska i sin helhet vara klart hösten 2023.

Äntligen dags för

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

EN FÄRGSTARK MÅLERIFIRMA I BRAÅS

roothsmaleri.se

Visste du att det finns 400 företag i Braås?
Var fjärde vuxen braåsbo är alltså företagare!
De är alla viktiga för de fixar jobb åt sig själva och 

andra. Genom att samarbeta utvecklar de Braås. 
Därför finns

Braåsbygdens Företagarklubb
Coronapandemin har gjort det svårt för klubben att 

anordna möten för sina medlemmar. Våren 2022 vill 
vi därför använda till att planera höstens verksamhet 
och rekrytera nya medlemmar. Vi uppmanar därför 

alla braåsbor, särskilt företagare och ni som 
funderar på att starta eget, att komma med idéer om 

vad klubben kan göra för er.

Ta gärna kontakt med någon i klubbens styrelse:
Bengt Johannisson ordf. 0761730401; bengt.johannisson@lnu.se

Mattias Andersson 0729222262; mattias.andersson@besell.se
Arne Johansson 0705379611; arne.aj.johansson@telia.com
Göran Johansson 0706244877; drevsvensgard@telia.com

Rebecca Karlsson 0708624665; rebecca.karlsson80@icloud.com
Gunilla Schwab 0763748548; g.schwab@blixtmail.se
John Sjögren 0706488860; john@industri-service.se


