Protokoll
Fört vid sammanträde 2022-09-15 med styrelsen för Braås samhällsförening. Möte i
Braåsgården.
Närvarande: Ingela Blad, Ulf Johansson, Sonny Larsson, Stellan Andersson, Lars Eriksson, Stellan
Andersson, Inger Söderberg (från punkt 4) och Jenny Fogel.
§1 Dagordning
Godkändes
§2 Föregående Protokoll
Godkändes
§3 Ekonomi
Vi ligger lite back på campingen på grund av renoveringen.
Vi har dragit ner några exemplar av Brasan på grund av att Ramkvilla inte längre får.
Braåsfestivalen gick bra ekonomiskt.
Investeringsstöd måste sökas innan 1.a oktober. Sonny och Ulf får det uppdraget.
Beslut: Vi ska se över vad vi kan använda vårt överskott.
§4 Braåsfestivalen
• Skicka med: Se över placering av scen jämfört med aktiviteter. Se också över tältplacering.
• I övrigt en lyckad festival med många nöjda.
§5 Nattvandringen
• Kommer vandra lönehelger September till April, fredag och lördag.
• Har inte hört något nytt om Rottne nattvandring.
• Önskar 1000 kr för Växjöolympiad och för ett besök på simhallen.
Beslut: Vi beviljar önskad summa.
• Ingela och Mats får i uppdrag att driva frågan om belysning vid ångbåtsbryggan och
strandpromenaden. Samt bakom Movägen runt grusplanen.
§6 Campingen
• Vill fortsätta även nästa år och har planer för utveckling.
• Det finns några förbättringspunkter som Ulf tar med Shaho.
• Fritidsnämnden har varit på besök.
§7 Sand på badplatsen
Ulf pratar med parkavdelningen i Rottne om att lägga mer sand/sten för att förbättra underlaget vid
bryggan. Samtidigt kommer de prata om åtgärd efter skyfallet.
§8 Starta turistprojektet och göra klart säkerhetsdokument
När campingen stängt ska vi jobba med detta.
§9 Plan för gamla Ulvaskogsvallen
Vi funderar på detta. Ska vi driva något måste det komma många till gagn. Ett förslag är att göra en
pendlarparkering nedan vallen.
§10 Julbelysning på torget
Vi har fått ett förslag på julbelysning.

Beslut: Vi vill ha julbelysning enligt förslag.
§11 Julaktivitet
Braåsgården hade inte möjlighet under jul. Stellan pratar med hembygdsparken om att stötta deras
julmarknad. T.ex. med att skänka en scen och söka bidrag för byggnation.
§12 Barnaktivitet
9.e oktober teater ”Syns jag?” vill bli insläppt 12.30. Inger Söderberg och någon mer kan hjälpa till.
1.a november är det eventuellt barnteater också. Lokalen ska bokas först.
Mötet avslutas.

Ordförande, Ingela Blad

Sekreterare, Jenny Fogel

