
Ordförande har ordet
Sommaren börjar gå mot sitt slut och 
Braåsfestivalen närmar sig. Det känns 
fantastiskt och lite främmande att vi äntligen 
kan genomföra den. Hoppas att det blir en fin 
eftermiddag med  sitt varierande innehåll. Allt 
från politik, underhållning till möjlighet att 
få kunskap om ex. Solcellsanläggningar och 
Värmepumpar av olika slag. 

Det finns en rad frågor på agendan inför 
hösten. Vi behöver jobba med 
- att få till en fortsatt  fungerande 
Nattvandring, behövs fler frivilliga.
-att förbättra samarbetet med 
Parkförvaltningen, ex är slyröjningen utmed 
Strandpromenaden och döda träd vi torget.
- fortsätta med att utveckla och förbättra 
Campingen. 
- att jobba vidare med turistsatsning, cykelväg 
Växjö-Braås m m
- samarbete med Skolan
- informationstavlan vid rondellen, mm, mm
Kom gärna med förslag på hur vi tillsammans 
kan nå vårt mål med att bli Växjö Kommuns 
bästa kommuncentra, en plats där alla kan 
trivas och leva ett gott liv.
Hoppas vi ses på torget 3 september.
Ingela Blad

Tävlingar för ungdomar under Braåsfestivalen
Lördagen 3 september arrangerar vi två tävlingar för ungdomar (13-25 år). Den 
ena är en femkamp där man jobbar två och två och utför övningarna plankan, 
armhävningar, rephopp, hinderbana och enbensstående.
Vid den andra tävlingen är uppdraget att bygga en bro av spaghetti, superlim och 
sytråd. 
Mer information om tävlingarna sitter på anslagstavlan inne på ICA samt ligger ute på 
Anslagstavlan Braås, facebook.
Vill du ha inbjudan mailad till dig, skickar du ett mail till mats_hedin@hotmail.com.

Nattvandring, möte med 
Rottne
I september eller oktober kommer Braås 
nattvandrare att träffa den nystartade gruppen 
Rottne nattvandring. Detta för att titta på hur 
vi kan samarbeta på olika sätt. 
Vi behöver fler nattvandrare i Braås, som 
hjälper till att skapa trygghet, i vårt samhälle. 
Du som är intresserad av att veta mer eller 
vill anmäla dig som nattvandrare i Braås, 
kontakta Mats Hedin på mail mats_hedin@
hotmail.com.
Kravet är att du är minst 18 år gammal och att 
du kan vandra en kväll/natt per termin.

Marknad / Bakluckeloppis 
på festivalen
Passa på att boka bord till Braåsfestivalen 
”Privatperson”: 1 tält och 1 bord kostar 150:-, 
”Utställare” 1 tält o 1 bord kostar 500:-
Behöver ni el, måste ni även boka det. 
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN ÄR 29 Aug.
BOKNING, info@braasgarden / 0474-30900



Braås bibliotek 
Välkomna tillbaka efter sommaren! 
Onsdagen den 21/9 kl 17.00 kommer Elin 
Varde och berättar om Lidboholms gård 
och dess historia. 
Tisdagen den 27/9 kl 10.00 kommer 
Camilla Dahlström och sjunger och ramsar 
med barn 0-3 år. 
Sista torsdagen varje månad kl 11.00 är det 
11-kaffe, där vi ger varandra boktips och 
fikar.  
Varje torsdag mellan kl 14-19 finns 
medborgarkontoret på plats och ger 
samhällsinformation och kan svara på 
vardagsfrågor. 
På onsdagseftermiddagar kommer vi att ha 
språkcafé för dig som vill träna på svenska. 
Projektet Skriv världen där du är, där 
kvinnor från olika länder hjälps åt att 
skriva en bok, kommer att fortsätta på 
torsdagsförmiddagar. 
Fler föreläsningar och aktiviteter kommer 
under hösten. 
Anmäl er genom att ringa eller mejla till 
oss. 

Våra öppettider: 
Måndag 14-19
Tisdag 9-12
Onsdag 9-12
Torsdag 14-19
Telefonnummer: 0474 – 62 20 40 
braas.bibliotek@vaxjo.se 

Välkomna! 

Hembygdsnytt
Redan vid Kornhuset anar jag doften i 
vindstråket från Örken. Doften förstärks 
ju närmare Skattagården jag kommer 
och blir tydligt urskiljbar vid vedboden. 
Doften av nyspräckt och prydligt fload ( 
staplad ) björkved. Var det den doften som 
ledde vedtjuvarna hit? Eller var  det bara 
simpel girighet med tanke på att man hade 
släpvagn på bilen? Tjuvarna fick inte med 
sig all ved som Siv och Åke ägnat dagen åt 
att klyva och stapla – därav björkvedsdoften 
jag känt. Var det den ljusa sommarnatten 
som skrämde iväg dem eller greps de av 
skam över vad de höll på med och dröp 
iväg? Det får vi aldrig veta. Men vi kan 
hoppas att varje vedklabb de eldar med inte 
brinner klart, sprakande och doftande utan 
spottar och fräser och ryker in!
   En annan doft har annars varit 
dominerande i Sommarparken, nämligen 
doften av nygräddade våfflor! Tack alla 
ni som ätit och tack alla ni som bakat i 
ibland outhärdlig hetta. Parken och kyrkan 
är pärlor som borde vara samhällets 
mittpunkt. Kanske kan det bli så. Jag 
träffade idag några besökare i parken som 
menade att nu är det dags att expandera 
parken åt Kvarnagården till. Skapa en ny 
Hembygdspark med prylar och hus (!) från 
1950-talet och framåt. Ingen dum idé! Vi 
som är 70+ har förstått att tid är i varje 
mans och kvinnas blick. Vi är själva reliker 
om än inte helgon från en svunnen tid. 
Vem antar kallelsen?
/Ullabell Johannisson

 BRAÅS
Efter sommaruppehåll börjar nu höstens 
aktiviteter. Styrelsen hade möte den 
15 augusti och gick igenom listan över 
kommande aktiviteter. En del har redan 
hänt. 
Den hemliga resan 19 maj gick norrut 
med ett första kaffestopp vid Circle-K 
i Jönköping. Resmålet var Karlsborgs 
fästning där en skön och entusiastisk 
guide berättade om fästningen. Efter 
lunch i regementets matsal gick färden 
vidare hemåt via Tokeryds herrgård för 
eftermiddagskaffe. Det blev en lång och 
innehållsrik dag att minnas. 
Studiecirkeln Kultur och Skulptur i Borås 
avslutades med en resa dit i maj. Bilder från 
resan finns på https://www.pro.se/braas
Den 18 augusti började höstens program 
med Grillning vid boulebanan där ett 25-tal 
medlemmar mötte upp kring grillen.
Det ordinarie månadsmötet hålls den 29 
augusti kl.14 i Braås Församlingshem. Den 
8 september är det Kräftskiva i Sandreda, 
även där med underhållning. Anmäl 
deltagande. En nationell friluftsdag har 
utlysts av PRO till den 22 september. PRO 
Braås kommer att medverka med lokala 
aktiviteter. Anslag sätts upp på ICA om 
detaljerna. Sedan följer månadsmötet den 
29 september som denna gång är flyttad 
till Braåsgården. I övrigt hänvisas till 
programbladet och PRO:s hemsida.
Braås PRO har många medlemmar. Det 
beror på att det är trevligt att träffa gamla 
bekanta och samtidigt få underhållning. 
Det gedigna programmet lockar upp till 100 
deltagare i månadsmöten. Nya medlemmar 
är välkomna och brev kommer att sändas 
till året 65-åringar med en inbjudan. 
Välkomna till PRO Braås
Styrelsen

Braås Ponny och Ridklubb
Ridskolans hästar 
har haft ett härligt 
sommarlov med vila 
och lata sommardagar 
på den gröna ängen. Nu 
har dock höstterminen 
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. Vill du 
börja rida eller återuppta din ridning igen 
så har vi ännu några ströplatser kvar i våra 
grupper. För dig som vill träna hoppning 
finns platser på onsdagar och för dig som 
vill träna dressyr finns platser på torsdagar. 
Kontakta Isa på ridskolan så hjälper hon till 
med lämplig grupp att rida i.
   Till hösten fortsätter vi även med 
vårt populära hyrare-system där våra 
ridskoleelever får vara minihyrare 
respektive hyrare på våra ridskolehästar. 
Det är ett mycket uppskattat koncept 
där eleverna får möjlighet att i större 
utsträckning känna på vad det innebär att 
ha egen häst, sköta och rida.
   Sista helgen i augusti arrangeras 
hopptävlingar för ponny och ridhäst på 
anläggningen i Braås. En hopptävling 
för häst arrangeras även sista helgen i 
september vilket är en laghoppning och 
BPK har med ett lag i tävlingen. Alla är 
hjärtligt välkomna att komma förbi och titta 
på hästar och hoppning och heja fram vårt 
BPK-lag!
   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@

Braåsgymnasterna
Höstterminen startar 
vecka 34 för alla våra 
gymnastikgrupper. 
All information om 
träningstider och 
anmälan hittar ni 
på vår nya hemsida: 
braåsgymnasterna.se 
Några av våra grupper behöver fler ledare 
så hör av dig om du vill hjälpa till. För nya 
gymnaster finns det platser kvar i vissa 
grupper, i de som är fulla finns det möjlighet 
att ställa sig i kö genom att kontakta 
gruppens ledare. //Styrelsen

Brandkåren informerar
Nu när första halvåret 
passerats kan vi konstatera 
att det varit lite mer larm 
än tidigare år. Vi får se när 
vi summerar hela 2022 om 
det kanske har jämnat ut 
sig då. 
Vi rekryterar kontinuerligt 
men har ingen särskild 
kampanj för tillfället. 
Så är du intresserad eller känner 
någon som är det ska ni meddela er via 
Räddningstjänstens hemsida VRTJ.se eller 
kontakta någon av oss.
Vi kommer att finnas på Braåsfestivalen, 
sök gärna upp oss för att fråga något eller 
se på vad vi presenterar. 

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



Braås GOIF 
Då var vi igång igen efter lite semester 
Eller semester och semester….. Det har hänt en hel del på aktivitet-
sytan. Velosolution har jobbat på med Pumptracken och under en 
veckas tid var det hårt slit när asfalten skulle på plats. Som tur är hade 
man hjälp av 11 duktiga ungdomar ifrån Braås som skeppade ut asfalt 
med skottkärror som sedan formades av Velosolutions medarbetare. 
Ett hårt jobb i solskenet och 180 grader varm asfalt men alla slet som 
djur och nu är asfalten på plats.
I övrigt så har bokningarna av Padel kommit igång riktigt bra trots att 
vi inte haft mycket reklam. Men det finns 
fortfarande tider. Ladda ner Matchi´s app 
och sök på Braås GoIF för att boka. 

Vi kommer ha smygpremiär mellan kloc-
kan 12-14.00 på Braåsfestivalen så då är 
ni välkomna ner för att se hur det ser ut 
och prata med oss som varit med och tagit 
fram denna fantastiska Allaktivitetsyta.
Verksamheten i övrigt rullar på och 
P-07/08 har varit på Cup i Halmstad 
(Laxacupen) där man hade riktigt kul. 
Dom sportsliga resultaten motsvarade inte 
prestationen. Tack till ledare och föräldrar 
som hjälpte till för att få ihop detta.

A-laget spelar på och kom gärna ner för 
att heja, matchschemat finns på hemsidan. 
Man gör bra ifrån sig för att vara första 
året vi spelar. 
Snart kör innebandyn igång och vi behöver 
hjälp av föräldrar för att dra igång nya lag. 
Hoppas det finns några som kan tänka sig 
ställa upp lite ideellt till hösten. Mer infor-
mation kring detta kommer presenteras på 
våra sociala medier och på hemsidan.

Det händer mycket i Braås GoIF och vi behöver alltid hjälp med olika saker så vill ni vara med i 
ett härligt gäng så bara hör av er. 
//Styrelsen och Projektgruppen

 
EQUMENIAKYRKAN 
BRAÅS 
 
Lördag 27 Augusti 
Pilgrimsvandring , samling 09,30 
vid Equmeniakyrkan 
 
Söndag 4 september kl 10,00 
 Gudstjänst  Lars Bynert 
 
Söndag 18 september kl 10,00 
Gudstjänst Lars Bynert 
 
Söndag 2 oktober kl 10,00 
Avskedsgudstjänst för Lars  
Bynert 
 
 
 
 
 
 
Söndag den 23 okt. kl 10,00 
Gudstjänst   
Violet Andersson Alvesta 
 
Söndag den 30 okt. kl 10,00 
Nattvardsgudstjänst 
 
 
 
 
 
Söndag den 20 nov. kl 10,00 
Gudstjänst Johanna  Fredrixon 
Ingarp 
 
 
  
 
 

Söndag 16 oktober kl 17,00 
Höstkonsert med VIBRA-
kören och Irene Kristern 

Lördag den 5 nov. kl 1800 
Cafekväll med Lisbeth Eriksson 
 

Söndag 27 november kl 10,00 
Adventsgudstjänst  
30-Årsjubileum från 
ombyggnad av kyrkan 
 

Dädesjö Föreläsningsförening hösten 2022

Hembygdsgården Dädesjö 
(Första föreläsningen ev. Sockenstugan pga
ombyggnad.)

To 29/9 19.00 Anders Rapp: Nyfiken på geologi.
”150 upplevelser från Skåne till Lappland”
- Årsmöte

To 27/10 19.00 Pia Koskela: Karelen.
”En resa, två krig och minnet av en far”

To 24/11 19.00 Teater med Olof Bergström, 
Regionteatern:
Skådespelaren ”om konsten, och livet mitt i den”

Föranmäl dig gärna. SMS:a eller ring 0708 430163

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 
funktionsvariation



Vi är återförsäljare för 
Aveve hästfoder ett 
högkvalitativt hästfoder 
med enastående foder-
kvalitet, skapat för att 
säkerställa maximal 
prestation för just din 
häst.

STATERA DOG CARE 
är för dig som vill ha en 
hund i både fysisk och 
mental balans, oavsett 
om det är 
tävlingshunden som ska 
prestera optimalt eller 
familjehunden.

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
Just nu pågår den efterlängtade byggnationen av nya 
lokaler till Ängslyckans förskola. Det blir 10 avdel-
ningar 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.

Äntligen dags för

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

EN FÄRGSTARK MÅLERIFIRMA I BRAÅS

roothsmaleri.se

BRAÅS FÖRETAGARKLUBB ÄR  PÅ GÅNG

Braåsbygdens Företagarklubb har använt våren till att 
efter pandemin samla krafter för nya insatser. Vi engagerar 

oss därför självklart i festligheterna under Braåsdagen 
den 3 september. Vi kommer att finnas i två tält. I det ena 
informerar vi om våra medlemmar, vår verksamhet och 
besvarar frågor. I det andra tältet inbjuds du att delta i 

’Duellen’, en motsvarighet till den som äger rum i 
’Mästarnas Mästare’. Vi avslutar vårt deltagande med 
att från scen avslöja vem som blir Årets Entreprenör i 

Braås. Mottagaren av utmärkelsen får ett diplom och ett 
stipendium.

Bengt Johannisson

Klubbordförande

VÄLKOMMEN TILL BRAÅS PONNY OCH RIDKLUBB
VILL DU BÖRJA RIDA HOS OSS – Det finns ännu platser kvar i våra ridlektioner, allt från nybörjar-
grupper till grupper som har ridit några terminen eller flera terminer. Vi har grupper för barn och 
ungdomar men även seniorgrupper på olika nivåer för dig som vill återuppta din ridning.
NYBÖRJARGRUPP – Vi har plats i nybörjargrupp på onsdagar men vi planerar även att starta ytterlig-
are en nybörjargrupp på måndagar.
TRÄNING PÅ OLIKA NIVÅER – Vill du träna dressyr eller hoppning för vår duktiga tränare finns det 
ett fåtal platser kvar. Träning antingen på egen häst eller på ridskolans häst. Hoppträning på onsdagar 
och dressyrträning på torsdagar.
Vill du VETA mer eller ANMÄLA ditt intresse för att börja rida hos oss är du varmt välkommen att 
mejla: ridskolan.bpk@gmail.com


