Braås Goif

Vi lyckades!!
Helt otroligt men efter nästan två års arbete med att få ihop en
projektgrupp, utredningar om vilka aktiviteter som ska finnas,
information ut till skola, samhälle, andra intresseorganisationer
och kommunen, bygglov och samverkansavtal vad gäller mark
och byggnader så är vi äntligen i mål.
Vill skicka ett stort tack till våra bidragsgivare: Allmäna Arvsfonden, Leader Linne, Sparbanksstiftelsen, Växjö
Kommun och RF SISU som tillsammans står för nästan 90%
av budgeten.
10miljoner är insamlade med hjälp av bidrag och egna insamlade
medel. En smått fantastisk insats där många har lagt ner otroligt
mycket tid för att allt ska flyta på och vi skulle slippa stryka någon
av de aktiviteter som vi planerat för. Men för att få till dom sista
delarna och kunna färdigställa mountainbikeleden behöver vi
få in ytterligare ca 1miljon. Detta tänker vi försöka göra genom
sponsring ifrån företag, egna insatser i form av div försäljningar
samt Crowdfunding. Så du som läser detta och känner att du vill
bidra till Braås och Braås GoIFs framtid tveka inte utan ta fram
mobilen och swisha ett bidrag till oss. Inget bidrag är för litet eller
stort allt som kommer in kommer oavkortat gå till projektet så att vi i framtiden kan
stoltsera med en av de finaste anläggningarna i Sverige.
Swishnr: 123 062 30 58
För så är det……Braås kommer finnas på kartan framöver, med Aktivitetsparken och det
unika läget som vi har vid sjön kombinerat med underbara vandringsleder och god samhällsservice kan vi erbjuda allt för hela den aktiva familjen som vill komma ut i naturen
för att idrotta, cykla eller vandra. Vi bygger alltså inte bara för Braås utan för alla som
vill komma hit och uppleva en härlig dag fylld med äventyr.
Vecka 18 satte vi spaden i jorden och vi beräknar vara klara i September. En tight tidsplan men om vi tillsammans hjälps åt kan vi fixa det. Vi kommer behöva hjälp framöver
med montering och uppsättning av div redskap på området och detta arbete kommer
ske med hjälp av er. Ni som bor och verkar i och omkring Braås och som vill vara med i
färdigställandet tveka inte att skicka ett mail eller skriv på instagram eller facebook till
oss. braasgoif@gmail.com https://www.facebook.com/braasgoif
https://www.instagram.com/braas.goif/
Ett stort tack till alla inblandade för ett fantastiskt arbete!

Ordförande har ordet

Årsmötet är genomfört och nu tar den nya
styrelsen friska tag för att fortsätta att lyfta
fram Braås och göra det till en attraktiv plats
att bo och verka i.
Campingen har öppnat för sommaren
och Shaho med familj har tagit över
verksamheten. Vi har fått ny fasad på
Servicebyggnaden, stort tack till Växjö
kommun för hjälpen. Uthyrningsstugorna får
också lite ny färg på väggar och dörrar.
Nattvandrarna fortsätter med sina
nattvandringar under sommaren. En stor
eloge för deras engagemang.
Just nu håller Ulf Johansson på med att
sätta samman en Festivalgrupp, som skall ta
fram program och organisera arbetet under
festivaleftermiddagen, 3 september. Vill och
hinner du hjälpa till kontakta då Ulf.
Frågor som finns på agendan är i dagsläget
kopplat till Parkförvaltningens skötsel av
slyröjningen utmed Strandpromenaden. Vi
har också fått en önskan om att de gräsytor
som numera inte klipps skall göras om till
blomsteräng för att locka till sig fjärilar och
bin
Sommarverksamheten för våra barn skall
flyttas till Rottne enligt en tidningsartikel.
Vi har skickat en förfrågan till SkolaBarnomsorg för att få veta anledningen.
Samrådsgruppen för integration har
presenterat en enkät, som nu är klar för att
skickas ut till alla boende i Braås.
Avslutningsvis vill jag önska er alla en fin vår
och sommar.
Ingela Blad

Braåsfestival 3 september
2022

Äntligen kan vi samlas igen.
Utförligt program finns i Brasan 23 augusti.
Eftersom det är valår kommer det att bli
politikerutfrågning med Fredrik B Ekdahl
som moderator.
Välkomna

Direktmöte

Företrädare för kommunen kommer till
Braås 25 maj 17.30-20.30 i Braåsgården.
Ta chansen att ställa just dina frågor till
kommunrepresentanterna.

Braås Ponny och Ridklubb Brandkåren informerar
Just nu händer mycket
på ridklubben i Braås, vi
har påbörjat arbetet med
vår nya parkering som
kommer att bli större och
ha en bättre placering än
nuvarande. Därutöver
pågår arbetet med
planering av vårt nya stall
som vi inom kort ska lämna in en ansökan
om bygglov för. Vårt tävlingsområde har fått
en ansiktslyftning i form av nytt staket kring
tävlingsbanorna vilket blev ett riktigt lyft.
Efter några år med pandemi är
tävlingssäsongen åter i gång och i år har
klubben två hopplag med i den allsvenska
serien, ett ponny- och ett ridhästlag som
båda hoppade till sig fina placeringar i första
omgången! Därutöver har vi många nya
BPK-ekipage ute på tävlingsbanorna vilket
är fantastiskt roligt!
På ridskolan har vi ännu några ströplatser
kvar för dig som vill börja rida. För dig
som ridit längre eller har egen ponny/häst
har vi även platser kvar i träningsgrupper
i både dressyr och hoppning. Kontakta Isa
på ridskolan så hjälper hon till med lämplig
grupp att rida i.
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

Ännu återstår några
träningar innan alla
våra gymnastikgrupper
tar sommarlov. Redan
nu har vi påbörjat
planeringen inför
höstterminen och vi
har goda förhoppningar
om att kunna starta upp en ny grupp
barngymnastik för barn födda 2018. Håll
utkik på vår hemsida Braåsgymnasterna.
se. När hösten närmar sig hittar du info där
om vad som gäller för olika åldersgrupper.
Även om vi är många både gymnaster och
ledare så vill vi gärna bli fler. Tveka inte
att höra av dig om du är redo att hjälpa till
som ledare, du behövs för att vi ska kunna
fortsätta erbjuda bra och rolig träning för
alla som vill gympa hos oss
//Styrelsen

Elden kan vara både vän
och fiende som vårtalaren
i Hembygdsgården
så fint beskrev på
valborgsmässoafton.
Det är glädjande
att de traditionella
sammankomsterna kan
börja hållas ”live” igen.
Det är ju bland annat
när elden kommer ur vår
kontroll som brandkårens utrustning och
kunskap behövs. Brandkårerna har oftast
kommit till efter svåra bränder, så även i
Braås efter att bolagssågen drabbats, men
det var för mer än hundra år sedan.
Det är tryggt att veta att alla brandmän
numera får en bra grundutbildning. De två
senast anställda i Braås har nu påbörjat
utbildningen som spänner över ett brett
område, där elden utgör en stor del av
innehållet.
I Braås håller vi på att ta fram förslag på
att bygga om den befintliga brandstationen.
Den har sett likadan ut sedan 1970-talet
då den stod färdig. Det är annorlunda
krav på arbetsmiljön som främst gör
att en ombyggnad måste till. Genom att
omdisponera ytor i byggnaden hoppas vi
kunna skapa en funktionell och modern
station för många år framöver.

Braås och Dädesjö skolor Braås bibliotek
I Dädesjö pågår byggnationen av den nya
skolan för fullt. Elever och lärare väntar
med stor spänning att få flytta in i den nya
skolan. En kort fysisk flytt men ett stort
lyft för skolans elever och personal. Vi är
alla förväntansfulla inför den stundande
invigningen.
Byggnation av Ängslyckans förskola
går i raskande fart. Byggnationen har
medfört förändringar för våra elever då
skolgården blivit begränsad. För att möta
förändringarna för eleverna har skolans
rastbod rustats upp och eleverna har många
aktiviteter att sysselsätta sig med.
Vi befinner oss nu i slutskedet på läsåret
och flitens lampa lyser hos våra elever.
Perioden fram tills skolavslutningen kantas
för de yngre av förväntningar att flyttas
upp ett år och bli äldre. För våra elever
i årskurs nio väntar de sista proven och
läxorna under högstadieperioden inför
stundande utmaningar. Oavsett om man är
elev eller personal inväntar man ett härligt
sommarlov!
Nu ser vi alla fram emot ett härligt avslut
på läsåret!
Skolledningen på Braås och Dädesjö skolor

Vill du få Brasan digitalt?

Skicka ett mail till brasan@braas.se så lägger
vi till dig i e-postlistan.

BRAÅS

Verksamheten sker nu utan några
restriktioner. Årsmötet i slutet av februari
valde Bo Svensson till ny ordförande. En ny
fullspäckad verksamhetsplan är framtagen
att gälla ett år framåt. Alla medlemmar fick
ett exemplar antingen vid april-mötet eller
senare på annat sätt. Verksamhetsplanen
2022-23 finns också på internet på
länken http://pro.se/braas för den som är
intresserad.
Braås PRO anordnar en Hemlig resa
den 19 maj och det finns några platser kvar
i bussen. Är du intresserad att följa med på
den kontakta Ingrid Linnér 072 2336 281.
Du måste inte vara medlem för att hänga
med.
Motionskampen fortsätter nu
från maj – augusti. Motionsblanketter
finns hos Solveig Bergkvist eller annan
styrelsemedlem om du inte tog med dig
sådana på månadsmötet.
Boulespel kommer att starta onsdagar
i maj kl. 14 bakom Braåsgården. Banan är
väldigt torr och lös på grund av torkan men
detta skall åtgärdas före start.
Den 12 maj kl. 7 är det Gökotta i
Hembygdsparken. Det blir fågelskådning
och kanske någon gök dyker upp. Tag med
egen fika.
I augusti startar vi igen med alla
planerade aktiviteter och månadsmöten

Torsdag den 19/5 kl 11.00 är det dags för
vårens sista 11-kaffe. Dela med dig av dina
boktips och få nya.
Medborgarkontoret finns på biblioteket
på torsdagar kl 14-19 och hjälper till med
samhällsinformation och svarar på olika
vardagsfrågor.
Biblioteket är stängt under juli månad.
Passa på att ladda upp med böcker som
räcker hela sommaren.

Braås GOIF A-lag
spelschema

Vår och sommar i
hembygdsföreningen

19 april 19:30 Växjö Norra U
Kulturutflykt 14:e maj till Storefälle
- Braås GOIF
under ledning av Börne Torstensson
Fagrabäck IP, Växjö
och Stefan Bergqvist. Samling 09.00 på
5 maj 19:00 Farstorps IK - Braås GOIF
torget för samåkning. Medtag eget fika.
Solviksvallen, Farstorp
Detta kommer att bli en fantastisk dag i
12 maj 19:00 Braås GOIF - Myresjö IF
restaurerade torpmiljöer.
Nya Ulvaskogsvallen, Braås
6:e juni. Nationaldagsfirande med
17 maj 19:00 Braås GOIF - Skede IF
underhållning, servering och högtidstal.
Nya Ulvaskogsvallen, Braås
Festen börjar 14.00. Någon överraskning
26 maj 19:00 Åseda IF - Braås GOIF
kan förekomma.
Stena Parken, Åseda
23:e juni. Dagen före 18.00. Kom och
31 maj 19:00 Braås GOIF - Näshults IF
hjälp till med midsommarstången. Ta
Nya Ulvaskogsvallen, Braås
med blommor och blader. Vi grillar som
9 juni 19:00 Korpen Åseda FF - Braås
avslutning.
GOIF
24:e juni. Traditionellt midsommarfirande.
14 juni 19:00 Braås GOIF - Norrhults BK
Festen börjar 14.00 och stången reses 15.00.
Nya Ulvaskogsvallen, Braås
Serveringen är naturligtvis öppen.
21 juni 19:00 Braås GOIF - Växjö Norra
Scensommar: 27:e juni 10.00 Marmelad
Ungdomsförening
(barnföreställning)
Nya Ulvaskogsvallen, Braås
Scensommar: 13:e juli 10.00 Cirkus i det
11 augusti 19:00 Braås GOIF - Farstorps
gröna (barnföreställning)
IK Nya Ulvaskogsvallen, Braås
Scensommar: 29:e juli 19.00 Patrik
16 augusti 18:45 Myresjö IF - Braås GOIF Isaksson
Myrvalla, Myresjö
Scensommar: 2:e augusti Dockornas
23 augusti 18:30 Skede IF - Braås GOIF
varieté 15.00 (barnföreställning)
Skedevallen, Skede
Våffelkafét öppnar på midsommardagen
4 september 12:00 Braås GOIF - Åseda IF och har öppet lördagar och söndagar
Nya Ulvaskogsvallen, Braås
13.00 till 17.00 under juli och augusti.
11 september 12:00 Näshults IF - Braås
Några söndagar kommer det att bli trevlig
GOIF
underhållning. Håll ögon och öron öppna
Näshults IP, Näshult
Tisdagar 09.30 arbetas det i parken.
18 september 12:00 Braås GOIF - Korpen Vi kan vara flera, det finns gott om
E N SBraås
M A RTA R Estimulerande arbetsuppgiftes.
Åseda FF Nya Ulvaskogsvallen,
VAT T EBK
N F- Braås
E L S B RY
R Eför en trevlig Valborg och ser
25 september 12:00 Norrhults
Vi TA
tackar
GOIF
fram emot en bra sommar 2022
Odenplan, Norrhult
• AUTOMATISK ANPASSNING TILL BOSTADENS TAPPVATTENSYSTEM
/Hembygdsföreningen

BRAÅS
Maj

Sönd 15		
Gudstjänst
Kl 10.00		
Lars Bynert
		Nattvard

Juni

Sönd 5
Gudstjänst
Kl 10.00
Lars Bynert
Sönd 12
Gudstjänst
Kl 10.00		
Tomas Lavesson
		Kvillsfors
Sönd 19
Gudstjänst
Kl 10.00		
Lars Bynert
		Nattvard

Juli

Sönd 3 		
Gudstjänst
Kl 10.00		
Lars Bynert
Sönd 17
Gudstjänst
Kl 10.00		
Lars Bynert
		
Sönd 31		
Gudstjänst
Kl 10.00		
Violet Andersson
		Alvesta

Augusti

Sönd 7		
Gudstjänst
Kl 10.00		
Inger Söderberg
Sönd 21		
Gudstjänst
Kl 10.00		
Anna Claesson ansvarig
		
för Tjernobylbarnens oas
Lörd 27		
Pilgrimsvandring med
Kl 10.00
Johanna Karlsson mer
		info
		
		Välkomna!

• KONTINUERLIG OCH SJÄLVLÄRANDE ÖVERVAKNING

Priser monterat & Klart!

• UPPTÄCKER BÅDE DROPPLÄCKAGE OCH FLÖDESLÄCKAGE

• VATTENTILLFÖRSELN STÄNGS AV VID ONORMALA FLÖDEN OCH TRYCKFALL
• INGA VATTENDETEKTORER BEHÖVS
• MINIMALT HANDHAVANDE
• ENKEL ATT INSTALLERA

Våra öppettider:
Måndag 14-19
Tisdag 9-12
Onsdag 9-12
Torsdag 14-19
Tel. nr: 0474 – 622040
Trevlig sommar önskar Veronica och
Kristina

UPPBROTT = MITT LIV
För att fira min 70-årsdag vill jag ta er med
på min resa genom livet i form av bilder,
minnen och artiklar mm. Jag har kallat
denna utställning för uppbrott eftersom jag
flyttat så mycket i mitt liv.
Hjärtligt välkommen in på en enkel fika
och pratstund på fredag 10/6 mellan 14 - 19
och lördag 11/6 mellan 12 - 17. Blommor
undanbedes p g a allergi.
Vykort, tavlor med mina motiv finns till
försäljning om något är intressant.
Bästa hälsningar
Ewa Wallmark Lagerholm

Vattenfelsbrytare
Gustavsberg
6995:- inkl moms
Kunder hos Länsförsäkringar
har 1500:- rabatt.

Vattenutkastare
Gustavsberg
1990:- inkl moms

RAMKVILLA MARKNAD
Välkomna till marknaden

lördagen 4 juni, kl 09.00 -- 15.00

EN FÄRGSTARK MÅLERIFIRMA I BRAÅS
Tele: 0474-30500 e-post: rooths@telia.com

Nyheter för i år bl a: Te och kryddor,
ståltrådskorgar, ullbroderier,
smycken från Ceylon Design.
Våffelservering.
Marknadskommittén
Lotta och Marie-Louise

roothsmaleri.se

ANTIK & LOPPIS I PILÅS
8 km norr om Braås
Fyra söndagar i juli kl. 10 – 16
Söndagen den 10, 17, 24 och 31

GRÖNYTEGÖDSEL NPK 20-3-9
20KG 449:10KG 249:Ger tät och frisk
gräsmatta
För hela säsongen
GRÄSFRÖ ÖSTERLEN VILLA 1kg, 5kg och
20kg från 99:Vi har ett nytt kassasystem och ber er ha lite tålamod med
oss en liten tid framöver
Det har också kommit lite prisjusteringar så därför saknas
det priser i butiken, men vi jobbar med detta.

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

Äntligen dags för

ÄNGSLYCKAN

TRYGGT
TRIVSAMT
TILLGÄNGLIGT



Just nu pågår den efterlängtade byggnationen 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 byggnaden 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.

