Protokoll
Fört vid sammanträde 2022-10-22 med styrelsen för Braås samhällsförening. Möte i
Braåsgården.
Närvarande: Ingela Blad, Ulf Johansson, Sonny Larsson, Stellan Andersson, Lars Eriksson, Inger
Söderberg och Jenny Fogel.
§1 Dagordning
Godkändes
§2 Föregående Protokoll
Godkändes
§3 Ekonomi
All fakturering med Braåsfestivalen är inte klar. Men än så länge ligger vi lite plus med årets
ekonomi.
§4 Campingen
• Stängt av vatten.
• Det har gått bra i år.
• Möte om framtiden är på gång med Shaho.
• Varmvatten är en stor ekonomisk post för oss. Funderingar finns om att sätta in
vattenbesparande knappar. Då reglerar man hur länge varmvatten kan stå och rinna.
Kommunen ska komma ut med att föreningar kan söka pengar för energibesparande åtgärder
från en fond. Vi avvaktar den informationen och ser om vi kan ta del av detta.
§5 Nattvandrarna/Ungdomsgruppen
• Ett möte med Rottne nattvandrare är på gång.
• Vandring sker regelbundet och vi har 19 st personer varav några är mer aktiva.
• Det förekommer försäljning av Vape i Braås. Det är polisanmält.
• I tankarna om gamla Ulvaskogsvallen behöver vi ha med att skolan vill ha kvar sina
lektioner där under vår och tidig höst.
§6 Belysning grusplan vid Movägen och Ångbåtsbryggan
• Ingela har haft kontakt med kommunen och dessa två ligger i listan för budget 2023
§7 Beläggning strandpromenad och badplatsen
• Beläggningen på strandpromenaden kommer kommunen att åtgärda.
• Ulf kollar vidare om att sätta någon typ av blockering för att förhindra körning till
badplatsen för att campa.
§8 Julmarknad
• Stellan kollar vidare om Hembygdsparken vill ha någon typ av hjälp.
• Hembygdsparken är inte intresserade av scenen vi tidigare använt för Braåsfestivalen.
§9 Barnteater
• Den 9/10 gick det bra. Barn, föräldrar och arrangör var nöjda. Det var 26 betalande.
• 1/11 är det barnteater och 2/11 är det scenlabb. Båda dagarna hjälper Ulf och Lars till med
öppning och stängning. Jenny kollar affischer.

§10 Samarbete Växjö teaterförening
• Vi har blivit kontaktade för ett eventuellt samarbete där vi bland annat får hjälp med
bokning av teater, gage, marknadsförning och vi står för arrangemang av själva kvällen.
Ingela meddelar att vi gärna är med på en informationsträff så får vi sedan se om det är
något för oss.
§11 Säkerhetsdokument
• Vi jobbar vidare genom att Ingela bjuder in till att revidera vårt pågående dokument.
Därefter kan vi bjuda in Markus Holmqvist, säkerhetschef Växjö kommun.
§12 Turistprojekt
• Tas upp till våren när säkerhetsdokument är klart.
§13 Övrigt
• Sand till badplatsen – Ulf har haft kontakt med de som sköter badplatserna på kommunen.
De kollar upp olika möjligheter att åtgärda hålen på badplatsen både på land och i vatten. I
vattnet är strömmarna problemet. Sanden följer med de varje gång det läggs på nytt.
• Vi bestämde att Ulf begär en offert från Böhn om en ny anslagstavla till infarten.
• Peter Lönn har lagt upp belysning av vårt elljusspår som en punkt på 2023 års budget.
• Belysning av strandpromenaden fram till Kvarnagården blev vi lovade tidigare. Ingela
påminner Oliver Rosengren om detta.
• Landsbygdsutvecklaren har bjudit in till möte den 12.e november. Ulf går och fler får gärna
följa med. Sonny kommer vara där får GOIF.
• Ångbåtsbryggan behöver renovering. Det är en stolpe som gett sig. Ingela kollar vem som
ska kontaktas för påtalan.
• Skylt om korsande gång och cykeltrafik behövs vid bolist och vid strandpromenden vid
volvo/camping. Ulf och Stellan får i uppdrag att köpa och sätta upp på lämplig plats.
• Stellan försöker knyta folk till att ordna mopedrally. Kanske kan tas upp i Brasan.
Mötet avslutas.

Ordförande, Ingela Blad

Sekreterare, Jenny Fogel

