
Braås GOIF 
Vilken succe!! Vilken smygpremiär vi hade!!!
Så otroligt roligt att allt vårt arbete har blivit så uppskattat och att så många 
dök upp på smygpremiären. Vi hade inte ens i vår vildaste fantasi trott att det 
skulle komma så många (ca 500 personer) och besöka våran aktivitetspark. 
Ännu roligare är att det har fortsatt under hösten. Vi har haft många besökare 
både från när och fjärran. Speciellt Pumptracken drar mycket folk men vi ser även en bra 
beläggning på Padelbanorna.
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. 
Nu jobbar vi hårt med att få till en underhållsorganisation och att dra in sponsring till före-
ningen så vi kan fortsätta utveckla såväl park som den mer ordinarie verksamheten. Det är 
jättekul att folk hör av sig och vill starta upp lag i fotboll för de yngsta och vi har lag igång 
för de minsta i innebandy. Vi har nu startat upp ett sidoprojekt för att kunna söka bidrag till 
Mountainbikeslingan som inte rymdes i vår förra budget så håll tummarna för att det ska gå 
bra i det arbetet också. Vi kommer informera mer kring detta framöver. Vill ni vara med och 
skänka en slant till vår fortsatta resa tveka inte utan ta fram mobilen och swischa på 
nr: 123 062 30 58. 
Vi behöver alltid hjälp med såväl arbetskraft, styrelsearbete samt ledare så är du sugen att 
hjälpa till med något är det bara att höra av sig. Vi har riktigt roligt och nu med den framtid-
stron som finns i såväl förening som samhället i övrigt så känns det väldigt positivt.                             
Ju fler vi är desto mindre behöver varje persons insats bli. Kontakta oss på 
braasgoif@gmail.com, facebook eller instagram.
Vi jobbar även vidare med A-laget i fotboll som för att vara första året lyckades riktigt bra 
och hamnade mitt i tabellen. Tyvärr lämnar Simon Eriksson som varit huvudtränare oss, 
tack så otroligt mycket för allt arbete som du lagt ner Simon. Sökandet efter en ny tränare 
pågår och vi har ett par riktigt bra namn som vi jobbar med. Vi behöver också fler spelare så 
tveka inte att höra av er vid intresse.
Samarbetet med Rottne kommer fortsätta med ett B-lag vilket också är riktigt roligt.
Innebandysäsongen har precis startat, tyvärr har vi inga lag i seriespel i år men det kommer 
bli en del poolspel så håll ögonen öppna för detta och passa på att komma ner för att heja 
fram Braås i Sporthallen.
Återigen, vilken resa vi har gjort och vilken anläggning vi har fått till. Vi hoppas att alla i 
Braås med omnejd är lika stolta och glada för detta som vi är. /Braås GoIF

Årsmöte Braås samhällsförening 2023
Torsdagen den 16 mars 19.00 i Braåsgården.

KONSERT I BRAÅSGÅRDEN
HAPPY  HEARTACHES
Lördag 26 Nov. Kl. 19 Biljetter: 100 kr/pp
förbokas: info@braasgarden.se
tel. 0474-30900 eller på plats via swish/kontant

Ordförande har ordet
Dax för årets sista Brasan. 2022 har varit 
ett år präglat av nystart efter pandemin.
Vi kan glädjas åt att vi kunnat genomföra 
Braåsfestivalen igen, ett stort tack till 
alla er som jobbade hårt för att få allt att 
fungera.
Campingen har gått bra, med många 
besökare och kulturarrangemang för barn 
och vuxna har också fått en nystart.
En fråga som nu är aktuell är att 
uppdatera säkerhetsarbetet som omfattar 
Sjösås Församling. Vi går igenom vårt 
dokument tillsammans med kommunens 
ansvariga.
Det är dock inte bara ett dokument som 
skall samla damm på en hylla, utan en hel 
del faktiska åtgärder som behöver göras.

Belysning vid Ångbåtsbryggan och 
Movägen är också en fråga som är aktuell. 
P g a världsläget just nu är det svårt att 
få en tidsplan, men ärendet ligger på 
kommunens lista. 
Nattvandringen fortsätter. Där behövs 
som vanligt fler aktiva föräldrar med 
tonårsbarn som kan tänka sig att hjälpa 
till. Ett samarbete med Rottne är på gång.

Just nu pågår också ett arbete med att 
hitta fler som är intresserade att delta i 
Braås utveckling. Vi söker efter dig som 
vill vara med på den resan. 
Slutligen vill jag önska er alla ett gott slut 
på 2022 och ett gott nytt år 2023
Var rädda om er.

Ingela Blad, ordf.

GAMMELDAGS 
JULMARKNAD 
I HEMBYGDSPARKEN

Söndag 4/12 15.00-18.00

Försäljning av kransar hembakat och 
mycket annat.

Servering och Julstämning i 
Skattagården.

Julklappslotteri, Tomte och julmusik.

Många försäljare och utställare.

Välkomna!
/arrangör: Musik i Syd & Braås Samhällsförening
Välkomna!

“Bluegrass

 i hög klass”



Braås bibliotek 
Onsdagen den 16/11 kl 17.00 kommer 
Barbro och Rune Isaksson och föreläser. 
De visar bilder och berättar om Lappland, 
bland annat ishotellet.
Torsdagarna 24/11 och 15/12 kl 11.00 
är det 11-kaffe. Vi ger varandra boktips och 
fikar.
Onsdagen den 14/12 kl 9.00 är det 
julsagostund för barn från 3 år.
Onsdagen den 14/12 kl 15.00-16-00 är 
det julpyssel för barn över 6 år.

Varje torsdag mellan kl 14.00-19.00 finns 
Medborgarkontoret på biblioteket och ger 
samhällsinformation och kan svara på 
vardagsfrågor.

Våra öppettider:
Måndag 14.00-19.00
Tisdag 9.00-12.00
Onsdag 9.00-12.00
Torsdag 14.00-19.00

Tel.nr: 0474 – 62 20 40
braas.bibliotek@vaxjo.se

Välkomna! 

Hembygdsnytt
Hembygdsåret lider mot sitt slut. 
Hembygdspark, servering, fester, 
scensommar m.m. har varit välbesökta. För 
att detta skall fungera krävs mycket ideellt 
arbete. Föreningen vill tacka för alla goda 
insatser ingen nämnd och ingen glömd. Det 
börjar alltså bli dags för en utvärdering. 
Under sensommar och höst  har det 
byggts en väg i kanten av torparåkern 
till ladugården. Reparationer har genom 
AK-byggs försorg utförts på ladugården, 
Fjällebergsstugan, Linbastan,bilgaraget och 
kornhuset. En del av detta blev nödvändigt 
efter det senaste inbrottsförsöket. Återstår 
nu att till våren se över tak och väggar på 
bland annat Ängaladan.

Det som pågår nu är höstrustning av 
parken, det blev en bra lövskörd som måste 
samlas ihop och transporteras bort.

Planeringen inför årets julmarknad pågår 
för fullt. Reservera 4/12 (andra advent) för 
ett besök i Hembygdsparken mellan 15/18. 
Välkomna.

Hembygdsföreningen tackar för i år och 
önskar God Jul och Gott Nytt År.

 BRAÅS
Under hösten har föreningen anordnat ett 
antal möten och aktiviteter. Föreningen 
är väldigt aktiv med många engagerade 
medlemmar. Alla möten är väl besökta 
och det visar på ett bra utbud som 
passar medlemmarna. Under hösten har 
månadsmöten hållits den 26 september 
och 31 oktober. Kräftskiva var det som 
vanligt i Sandreda. På PRO:s nationella 
friluftsdag besöktes Träffpunkten på Nya 
Ulvaskogsvallen. Det gick att prova på de 
olika installationerna. Resa anordnades till 
Moheda toffeln och Rydaholms bilmuseum.
Övriga aktiviteter är bokcirkeln, körsång, 
målning med Violet, Släktforskning med 
Kjell, Canasta och promenader som pågår 
varje vecka enligt schema. Är du intresserad 
att komma med i någon grupp kontakta 
Solveig Bergqvist 0708 240446.
Närmast på programmet är nu en utfärd till 
Lagergrens i Lenhovda den 17 november. 
Avresa från torget i egna bilar kl. 13:30. 
PRO Braås kommer att vara med på 
Julmarknaden i Hembygdsparken. Det 
behövs priser till lotteriet. Kontakta 
Ingrid Linnér 0723 362181 senast den 16 
november om du har något lämpligt att 
skänka till detta.
Den 8 december anordnas JULFEST i 
Braåsgården.
Per Renevall underhåller. Det serveras en 
jultallrik och kaffe med kaka. Priset för 
detta är 200 kr per person. Anmälan senast 
den 1 december till Ingrid Linnér.
Det finns ett program även för nästa år. 
Besök hemsidan på http://pro.se/braas för 
information om detta. Dessutom finns det 
SMS-grupper som påminnelse. Om du vill 
vara med i någon av SMS-grupperna för 
PRO-medlemmar, skicka ett SMS till 070 
3518 766 Ulf Arfvidsson.

Styrelsen

Vaktmästare
Sökes till Dädesjö hembygdsgård
Deltids tjänst. 
Tjänstebostad i villa i naturskön miljö 
om 5 rum och kök i anslutning till 
hembygdsgården.
Tillträde tidigast 1 april 2023
För ytterligare information kontakta 
ordföranden Göran Engqvist tel 
0768284484 eller kassör Birger Johnsson 
0702456176.
dadesjo.hbf@hotmail.com
Sista ansökningsdag 15 januari 2023.

Braås Ponny och Ridklubb
Nu är hösten här och 
ridskolehästarna har haft 
ett välförtjänt höstlov 
medan ryttarna har fått 
ta del av olika teoretiska, 
avsuttna, aktiviteter. På 
ridskolan finns möjlighet 
att rida alla veckans 
kvällar samt lördag fm, 
det finns ännu någon 
ströplats kvar i våra grupper för den som vill 
börja rida nu i höst. För dig som vill träna 
hoppning finns platser på onsdagar och för 
dig som vill träna dressyr finns platser på 
torsdagar Vill du börja rida eller återuppta 
din ridning under våren är det hög tid 
att göra en intresseanmälan om detta till 
ridskolan. Kontakta Isa på ridskolan så 
hjälper hon till med lämplig grupp att rida i.

Söndagen den 27 november anordnar vi 
årets sista Pay & Jump i Braås ridhus, alla är 
hjärtligt välkomna! Härefter börja det lacka 
mot jul och vi ser fram emot att vår bästa 
ungdomssektion ska anordna sin årliga 
Luciashow! Har du inte sett den, då kanske 
det är dags i år, alla hjärtligt välkomna! 
Vill du vara med och stödja BPK – just nu 
säljer vi Bingolottos julkalender och lotter 
till uppesittarkväll – köp av oss! Mejla din 
beställning till sponsor.bpk@gmail.com

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

Brandkåren 
informerar
När jag skriver detta är 
det bara en dryg månad 
kvar av året. Det är för 
tidigt att summera det, 
men vi ser att det har varit 
många händelser och flera 
som varit stora. Att nya 
kyrkan blev lågornas rov är sorgligt och det 
kändes mycket tragiskt när vi insåg att den 
inte kunde räddas. När vi larmas handlar 
det nästan alltid om att någon drabbats 
personligt och ibland som i detta fall 
drabbas väldigt många. 
Det finns mycket vi vill råda er till nu när 
vi är i den mörka, kalla årstiden. Reflexer 
på de som går, ljus på cykeln brukar vi ta 
upp, likadant med levande ljus. I år får vill 
vi även lägga till att vara uppmärksam på 
eldning i spisar och kaminer som kan bli 
vanligare när elen är dyr. Till första advent 
bör man kontrollera brandvarnarna  och 
brandsläckare i sitt hem. Avslutningsvis 
vill brandmännen i Braås önska alla en 
olycksfri Jul och nyår.



EQUMENIAKYRKAN 
BRAÅS
November
Söndag den 20 nov. kl 10,00   
Gudstjänst 
Johanna  Fredrixon Ingarp  
(Pastor och författare).

Söndag den 27 nov. kl 10,00  
Adventsgudstjänst
Församlingen firar 30-årsjubile-
um av ombyggnaden av kyrkan .

Decenber
Söndag den 4 dec. kl 10,00   
Gudstjänst 
Inger Söderberg Viås

Söndag den 11 dec. kl 10,00  
Gudstjänst
Violet Andersson  Alvesta

Julafton 24 dec. kl 11,00 
Julens sånger och evangelium

Annandag jul 26 dec. kl 10,00  
Gudstjänst
Tomas Lavesson Kvillsfors  
Kyrkans internationella insamling 
”Bära ditt Budskap”

Januari 2023
Söndag 15 jan. kl10,00
Gudstjänst
Tore Hildingsson  Växjö

Söndag 22 jan kl. 10,00 
Ekumenisk gudstjänst med 
Svenska kyrkan

Söndag 29 jan kl 14,00
Församlingens årsmöte

Dädesjö 
Föreläsningsförening 
Teater i Hembygdsgården Dädesjö 
torsdag 24/11 19.00

Missa inte Olof Bergströms hyllade 
avskedsföreställning 
SKÅDESPELAREN tillsammans med 
musikern Anna Melander.
Ingår i Föreläsningsföreningens 
terminskort. Övriga 150 kr inkl. fika.

Vårterminen 2023 i Föreläsningsföre-
ningen, på Hembygdsgården,
inleds den 26 januari 19.00 med
”ÄTLIGA TRÄDGÅRDEN”  
Odla tomater och maxa skörden
tips och trix med Anette Brunsell, 
Benestad.

Vi finns för dig dygnet runt när du behöver hjälp. 
Vi arbetar med allt i samband med dödsfall. 

Det är viktigt att känna sig trygg och få ett bra stöd
 i en svår stund. Det vill vi hjälpa dig med.

E.NILSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Nygatan 30 • VÄXJÖ • 0470-122 27

www.e-nilssons.seVäxjö • Lessebo • Hovmantorp
Lammhult • Rottne • Ingelstad • Rydaholm

www.e-nilsson.se

Vår Kunskap – Din trygghet

Vi gör hembesök i Braås 
med omnejd, annars  

hänvisar vi till kontoren i 
Rottne och Växjö

Braås tel: 0474-306 30
Rottne tel: 0470-925 26
Växjö tel: 0470-122 27

Helena Lennartsson
Begravningsrådgivare

Välkomna till 
Braåsgymnasternas 

juluppvisning!

Var? Braås  
sporthall

När? 3/12 kl.11

Inträde: 50 kr 
Alla under 16 går 

in gratis

Kom och se när alla våra gymnaster visar  
upp vad de lärt sig!

Årets tema är: Äntligen tillsammans!



FÄRGKAMPANJ
Detta gäller i November

15% på väggfärg inomhus och vi bryter 
till valfri kulör kostnadsfritt

15% på tillbehör tex penslar, rollerset osv

Kom även in och prova vår nya 
spectrometer.
Den mäter den exakta kulören på ditt 
medtagna prov (ska vara en slät bit) som tex 
kuddar, gardiner osv.

Välkomna till Bolist Braås

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



TILLSAMMANS!
Stort tack till alla som tagit sig tid att svara på 
Vidingehems, Linnéuniversitetets och Växjö 
kommuns enkät om Braås. 

Tillsammans fortsätter vi att utveckla orten och 
den omkringliggande bygden! 

Vi utvecklar Braås

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

EN FÄRGSTARK MÅLERIFIRMA I BRAÅS

roothsmaleri.se

FÖRETAGARKLUBBEN DRAR TILL SKOGS 
TILLSAMMANS MED LRF

En av de branscher som diskuteras allra mest detta år är 
skogsbranschen som dessutom många av våra företagare 
är engagerad i på heltid eller deltid. För att informera våra 

nuvarande och locka till oss nya medlemmar anordnar 
Braåsbygdens Företagarklubb tillsammans med Sjösås 

LRF en skogsdag den 3 december. Då diskuterar vi särskilt 
blädning/kontinuitetsskogsbruk som alternativ till 

hyggesskogsbruk.
Samling sker kl 9 hos Lenny Nilsson på gården Lövås och 
exkursionen avslutas kl 12. Lennys gård ligger vid vägen 

mellan Braås och Ramkvilla öster om Örken. När man pas-
serat Harshult  så delar sig vägen. Håll då till vänster. Efter 
någon kilometer kommer en skylt vid vägen som visar fram 

till Lövås. Ha varma kläder och rejält på fötterna!
Vid mötet deltar förutom Markus Steén, Plockhugget AB, 
också företrädare för Södra och därtill en representant för 
Växjö kommun, nämligen Janne Kolehmainen, som i fram-

tiden vill driva hyggesfritt skogsbruk. 
LRF bjuder på korv och tillbehör.

Anmälan om deltagande sker senast den 1 december till 
Bengt Johannisson (bengt.johannisson@lnu.se) (före-

tagarklubbens befintliga och intresserade nya medlemmar) 
eller till Lennart Johansson (lennart.skavenas@outlook.

com) (LRFs deltagare).

 Välkomna!!! 

Braåsbygdens företagarklubb

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


