
Växjö kommuns risk- och sårbarhetsanalys
Braås Samhällsförening har haft ett antal möten med Växjö Kommuns Bereds & Säkerhet-
sansvariga, senast i Nov/Dec 2022.
Vi jobbar utifrån en handlingsplan som har prioritering för viktiga samhällsfunktioner 
som: Vård, Omsorg & Skola. För övriga delar av samhället är det planerat att Braåsgården 
skall vara samlingspunkten. Här skall finnas tillgång till elektricitet och värme. En analys 
kring effektbehov av el i i Braåsgården pågår. Vi återkommer med ytterligare information 
senare.
//Ulf Johansson, vice ordf. Braås Samhällsförening

Så jobbar Växjö kommun
Grunden i arbetet med att bygga upp samhällets beredskap måste ligga i en generell 
förmåga att hantera kriser, oavsett hur de ser ut.
För att klara vår verksamhet och ha förmåga att hantera en krishändelse måste därför 
kommunen ha en utbildad och övad organisation för krishantering. Vid en kris har Växjö 
kommun ansvar för att hantera samordning av samhällsstörningar inom kommunen. 
Samhället måste fungera även vid en kris och det är viktigt att verksamheter 
som vård, omsorg och skola klarar av grundläggande verksamhet oavsett krisens 
omfattning och karaktär.
Risk- och sårbarhetsanalys
Enligt lag ska kommunen regelbundet analysera risker och sårbarheter i kommunen. 
Syftet är att identifiera risker och hot och vidta åtgärder för att stärka vår beredskap för 
allvarliga händelser. Växjö kommuns risk- och sårbarhetsanalys baseras på bestämmelser 
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Se gärna följande länk: 
www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/

VÄLKOMNA TILL BRAÅS SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE
Torsdagen den 16 mars 19.00 i Braåsgården.
Sedvanliga årmötesförhandlingar
Ordf. Maria Garmer, kommunalråd, Växjö kommun

Johan Schwab, ordf Braås GOIF, berättar om deras fantastiska arbete och framtida planer

Välkomna till en kväll då du har möjlighet att ställa dina frågor, framföra dina åsikter om 
det som sker i Braås just nu och vad du tycker saknas.

Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg.

Ordförande har ordet
God Fortsättning på 2023. Ett nytt 
verksamhetsår närmar sig och ett gammalt 
skall sammanfattas. 2022 blev ett år av 
återhämtning från restriktioner och en 
stillsam start mot en ”vanlig” verksamhet. 
   Ett stort tack till alla er som med 
engagemang och målmedvetenhet arbetat 
för Braås utveckling och säkerhet. 
2009 valdes jag till ordförande i 
Samhällsföreningen. Det har varit 
intressanta och lärorika 13 år. Fantastiska 
medarbetare, lyhörda och engagerade 
politiker och kommunanställda har bidragit 
till Braås utveckling. Vid årsmötet i mars 
kommer jag att avgå som ordförande. 
Ny ordförande kommer att fatta klubban 
och pennan och leda Samhällsföreningen 
in i framtiden. Ett stort tack till er alla.      
...men, jag kan ju inte bara sitta och rulla 
tummarna. Styrelsen kommer att starta ett 
nytt projekt Vision Braås 2025. Det är ett 
samarbetsprojekt mellan våra föreningar, 
företagare, skolan m.fl. Jag kommer att 
ansvara och leda detta projekt, så jag hänger 
med ett tag till…ja… de ville ha mig kvar😊 
på en ”kant”.
   Slutligen vill jag tacka alla medarbetare 
som jag haft under dessa 13 år och önska 
nya ordföranden allt gott i framtiden. Vem 
det blir får ni veta på Årsmötet den 16 mars 
18.00 på Braåsgården. 
Var rädda om er och ta hand om varandra

Ingela Blad, ordf.

Vill du göra skillnad för någon annan?
Vi på Röda Korset söker dig som vill vara med 
och ordna en träffpunkt riktad till främst äldre!
Måndagar på Sjöliden i Braås.
Är du intresserad av att hjälpa till, kontakta 
Marie Liljegren 0470-21393 
marie.liljegren@redcross.se



Braås bibliotek 
På sportlovet: 
Måndag 20/2 - kl 14 Pyssel 
Onsdag 22/2 -kl 10 Minibio – film för de 
yngsta, kl 13 Film från 6 år 
Torsdag 23/2 - kl 11  Elvakaffe, 
välkommen att fika och prata böcker. 
 
Måndag 27/2 - kl 18 Språkcafé, träna på 
att prata svenska. 
Torsdag 2/3 - kl 10 Babysagostund med 
sång och ramsor. 
Onsdag 8/3 Studiedag, minibio kl 10, 
pyssel kl 13. 
Måndag 13/3 - kl 18 kommer Annica 
Johansson och berättar lokala sägner.

Våra öppettider: 
Måndag 14-19
Tisdag 9-12
Onsdag 9-12
Torsdag 14-19 

Tel nr: 0474 – 62 20 40 
Välkomna!

Hembygdsnytt
Hembygdsaktuellt i vintertider.
Den senaste aktiviteten, julmarknaden, 
blev även förra året en lyckad tillställning. 
Det såldes mycket till de många besökarna 
och de allra flesta verkade vara nöjda och 
belåtna. Ett stort tack till alla inblandade 
som bakat, serverat, tillverkat allehanda 
julprydnader, många ideella timmar går åt. 
Tack för att ni finns.
   Föreningens årsmöte blir den 12/3 
14.00 i Möllekull, välkomna då.
   Under 2022 har det hänt mycket i 
Hembygdsparken, vi som vanligt firat 
Valborg, Nationaldag och Midsommar. 
Våffelkafeet med underhållning en del 
söndagseftermiddagar har haft besökare 
från när och fjärran. Det som är lite tråkigt 
är att busslasterna inte verkat komma 
igång efter pandemin. Några av husen har 
fått nödvändiga reparationer, det återstår 
dock en del att göra. En ny väg har gjorts 
iordning till torparladugården och där 
kommer en lantbruksutställning att göras 
i ordning till våren och sommaren. Det 
årliga scensommar har varit i parken vid 
fyra tillfällen då i synnerhet Patrik Isaksson 
drog storpublik (bortåt 400 personer). 
Slutligen har fiber dragits in i Skattagården 
och Sjöborgen. Många timmar har lagts på 
arbete i park och i stugor under året, än en 
gång stort tack till alla inblandade.
   Inför det nya verksamhetsåret hoppas vi 
kunna ha åtminstone samma aktiviteter 
men med något flera hembygdsaktiviteter. 
I skrivande stund funderar man på om 
det inte vore möjligt att få till ett ökat 
samarbete mellan samhällets föreningar. 
Det borde gagna samhället.
   Vårt bekymmer i hembygdsföreningen är 
att vi borde bli fler som kan hjälpas åt att 
hålla park och aktiviteter igång. Kontakta 
någon du tror är inblandad i verksamheten 
och kom med goda förslag. Tycker vi att 
hembygdsparken är ett viktigt inslag i Braås 
är alla goda krafter viktiga.

Braåsgymnasterna
Braåsgymnasterna 
har årsmöte torsdagen 
den 9 mars kl 18.00. 
Anmäl dig gärna till 
braasgymnasterna@gmail.
com om du vill vara med 
på mötet. Vi har en väl 
fungerande styrelse men skulle gärna bli 
någon/några fler. Hör av dig på mejlen 
om du vill vara med och driva vår förening 
framåt.
   Vecka 9 och 10 har vi pantinsamling. 
Har du några flaskor eller burkar som du 
vill skänka till oss kom och lämna dem i 
sporthallen måndag kl 17.30-18.30, tisdag kl 
17.30-19 eller onsdag kl 17-19.

Året-runt-bostad
Mangårdsbyggnaden Växjö-Näsby 
1:2, Södratorp, 364 92 Lenhovda 
om 5 rok och ekonomibyggnader  
belägen i natursköna Näsby i Dädesjö 
socken uthyres. Kallhyra 8000 kr/mån. 
Jordvärme. Fiber är installerad. Avskilt 
läge. Goda referenser och deposition om 
två månadshyror  erfordras. Tillträde är 
möjligt omgående.
0768284484, 0705950138
dadesjo.hbf@hotmail.com

Braås Ponny och Ridklubb
Vårterminen har 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. Vi har ännu 
några ströplatser kvar för 
dig som vill börja rida. 
Kontakta Isa på ridskolan 
så hjälper hon till med lämplig grupp. I 
slutet av år 2023 bytte klubben hemsida 
och därmed även adress till BPK:s hemsida. 
Vi är mycket glada för vår nya hemsida 
som har ett modernare utseende, ni hittar 
adressen nedan om ni vill titta in, välkomna! 
   Just nu är det mycket spännande på gång 
på vår anläggning. Tävlingsbanan är under 
förvandling och vi gräver just nu för att 
anlägga bevattning av ridbanan. Vi håller 
även på att anlägga en ny parkering som 
kommer ligga strax före vårt nuvarande stall 
men när alla byggprojekt är klara kommer 
den att ligga framför vårt nybyggda stall. 
Bygglovet för nya stallet är beviljat sen en 
tid och vi ser fram emot att bygget av vårt 
nya stall ska komma i gång. Därutöver ska vi 
sätta upp solceller på vårt ridhustak.
   Ungdomssektionen har haft sitt 
årsmöte och Klara Johansson fick fortsatt 
förtroende att leda US mot nya äventyr. 
Ungdomssektion anordnar olika aktiviteter 
för barn och ungdomar, spana in dem på 
Instagram: braasponnyoridklubbus så får 
du veta mer. 
   Under våren drar vi i gång med våra pay & 
jumps igen, både inne och ute. Senare i vår 
är det även dags för årets första hopptävling. 
I år har klubben hopplag och dressyrlag 
för både ponny och häst så vi ser med 
spänning fram emot att tävlingssäsongen 
ska börja. För att vara säker på att inte 
missa något som händer på ridklubben följ 
oss på Facebook: Braås Ponny & ridklubb, 
Instagram: braasridskola eller titta in på vår 
nya hemsida: www.braaspork.se
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
Nu en bit in på det nya 
året kan vi konstatera 
att Räddningstjänsten i 
Braås var på fler larm än 
vanligt under 2022. Det 
är trafikolyckor, bränder 
i byggnader samt bränder 
i skog och mark som är de vanligaste 
orsakerna. Personalläget i Braås är relativt 
positivt men det finns behov av att fylla 
på med nya personer och gärna kvinnliga 
sökande. Personalförsörjningen är en av 
de viktigaste uppgifterna att arbeta med 
för en deltidsstation. För närvarande har vi 
endast en kvinna anställd i Braås. Eftersom 
räddningstjänsten har som mål att spegla 
samhället i stort är det långt kvar, vi får 
hoppas att vi kan komma lite närmare det 
målet framöver.
   Vi har genomfört en aktivitet några 
lördagar på hösten vid Bolist, då träffade 
vi några av er och fick möjlighet att 
prata brandskydd i hemmet. Det är 
en återkommande aktivitet att jobba 
uppsökande som tagits upp igen efter 
pandemin och vi får se hur vi utformar 
nästa tillfälle som vi genomför till hösten. 
Stationen i Braås kommer att byggas om, 
det är för att förbättra arbetsmiljön för 
brandmännen. När ombyggnaden ska 
starta är i nuläget inte beslutat, bara att 
det ska göras. Denna vinter har inte givit 
stora förutsättningar för aktiviteter på 
sjöisar, men vintern är inte över än. Skulle 
det bli kallt och tillräckligt starka isar vill 
vi uppmana till försiktighet och att man 
följer de rekommendationer som bla. 
Livräddningssällskapet har på sin hemsida. 
Med förhoppning om en olycksfri vinter. 
/Brandmännen i Braås 

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



EQUMENIAKYRKAN 
BRAÅS
Februari
Söndag 19:e kl.10,00   
Gudstjänst 
Violet Andersson 

Söndag den 26:e. kl.10,00  
Gudstjänst
Inger Söderberg 

Mars 
Söndag 5:e kl.10,00   
Gudstjänst 
Violet Andersson
Nattvardsfirande

Söndag 19:e kl.10,00  
Gudstjänst
Violet Andersson 

Söndag 26:e kl.10,00 
Gudstjänst
Johannes Djerf 

April
Långfredag kl.10,00
Gudstjänst
Violet Andersson
Nattvardsfirande 
 
Påskdagen kl.10,00 
Gudstjänst
Violet Andersson

Söndag 16:e kl.10,00 
Gudstjänst  
Tore Hildingsson

Söndag 30:e kl.14,00
Gudstjänst
Violet Andersson

Välkomna
Dädesjö 
Föreläsningsförening 
I Hembygdsgården Dädesjö

To 23/2 19.00 “ Fara å färde”  Från 
Orienten till Ishavet.
En berättarföreställning med Jerker 
Fahlström, Göteborg.
Ingår i terminskortet för medlemmar, 
övriga 150 kr inkl. fika.
Anmälan: sms eller telefon 
0708 - 430163

To 30/3 19.00 ”Minnenas melodier”
Stefan Lagesson, Nybro, välkänd röst 
i Radio Kalmar, kåserar om gamla 
artister och spelar stenkakor.

Braås GOIF 
Hej alla Braåsbor med omnejd!
För tillfället är det innebandyn som 
har störst verksamhet igång inom 
Braås GoIF och våra lag åker på 
poolspel och har träningar.  
   Men det stundar varmare tider och det är så kul 
att det finns föräldrar som redan har hört av sig 
för att vilja starta upp nya lag i fotboll till våren. 
Tack till alla er som vill engagera er i våra barn. Ni 
är guld värda. 
   A-laget har satt igång med sina träningar så vi 
kan se fram emot seniorfotboll i år också.
   Vi har nu avslutat vårt projekt ”Mötesplats Braås 
GoIF” och kommer försöka dra igång verksam-
heter inom främst Padel, tennis och Pumptrack. 
Även här kommer vi behöva engagerade föräldrar 
som hjäper till med de olika aktiviteterna. Men 
våra seniorer och övriga då? Bara lugn, vi kommer 
även arrangera möjligheter till träning för er, spe-
ciellt inom Padel och tennis. Vi behöver hjälp här 
med att få till det så bra som möjligt. Utbildningar 
för ledare bekostas givetvis av oss och ni kommer 
in i en förening med härliga människor som hjälps 
åt och ser till att det blir lagom mycket för var och 
en att göra. Vi ser fram emot en sommarsäsong 
där vi kommer kunna hålla öppet o klubbstugan 
med försäljning och kommer behöva hjälp av 
ungdomar till allehanda olika uppgifter inom 
föreningen så känner ni någon född mellan 2005-
2007 som vill sommarjobba så kan man ansöka på 
Växjö kommuns hemsida. 
   Vi har inte slagit oss till ro eller lutat oss tillbaka 
bara för att vi lyckades så bra med vårat projekt 
”Mötesplats Braås GoIF”. Nä istället fick vi blodad 
tand och har nu dragit igång ett nytt projekt som 
verkligen kommer sätta Braås och Braås GoIF 
på kartan inom cykel Sverige. Vi projekterar just 
nu en mountainbikeanläggning som kommer 
innehålla såväl anlagda slingor för hela familjen 
ca 5km, freestyleyta med hopp och trähinder, 
teknikbana för balansövning, en slinga som är lite 
mer krävande för de mer avancerade, flowslinga/
en häftig upplevelse i nedförslut och givetvis vår 
lilla mountainbike led för de yngsta. Så som ni 
ser har vi mycket på gång och det är alltid trevligt 
med fler som vill hjälpa till. Tänk så mycket vi har 
åstadkommit hittills, och hur kul vi har haft. Nu 
tar vi nästa steg…..
   Boka redan nu in datumet 20e Maj klockan 
12.00 då vi kommer hålla i den officiella invignin-
gen av aktivitetsparken. Vi sitter nu och planerar 
dagen och får vi bara vädret med oss blir det en 
riktigt härlig tillställning. Så fram med kalendrar-
na och skriv in den 20e Maj så ni inte missar detta. 
Mer information kommer i brevlådan samt på våra 
sociala medier.
   Många har även efterfrågat 
hur man kan bli stödmedlem 
i Braås GoIF och äntligen är 
vi klara med ett smidigt sätt 
att göra detta på. Fram med 
mobilen och scanna QR-Kod-
en, skriv in din mailadress så 
återkommer vi med en bekräftelse. 
   Vi hoppas att fler kommer att upptäcka hur kul 
det är att vara med i en förening och det finns 
uppgifter för alla. Ju fler vi är desto roligare blir 
det och desto mer kan vi fördela ut uppgifterna. 
Hoppas att just du som läser detta är sugen på att 
hjälpa till med det du kan bidra med.

//Styrelsen Braås GoIF 

300kr

 BRAÅS
Årets första möte den 30 januari i 
församlingshemmet var som vanligt 
välbesökt. Huvudpunkten på mötet var 
information från Växjö kommun och 
Regionen med fokus på äldreomsorgen. 
Förvaltningschef Ewa Ekman 
redogjorde utförligt om kommunens 
verksamhet och beslut om vårdinsatser. 
Omsorgsförvaltningen är omfattande 
och komplex. Hela tiden inkommer nya 
ärenden som skall tillgodoses. Allt detta 
sker i samråd med berörda personer och 
anhöriga. I de allra flesta fall kan beslut om 
insats ske som accepteras av vårdtagaren. 
Det finns ingen påtaglig resursbrist i 
Braås enligt Ewa Ekman. Från Regionen 
rapporterades att viss brist på resurser 
finns på Braås vårdcentral. Detta beror 
på att man deltar i utbildningen av nya 
läkare som gärna vill vara i Braås. Just nu 
är det också föräldraledighet som påverkar 
tillgången på läkare men det finns inga 
planer på att minska ner på resurserna i 
Braås. Träffpunkten på Sjöliden startar upp 
igen måndagar 13.30 – 16.00 från februari/
mars.
   Aktiviteterna inom PRO fortsätter som 
tidigare. Släktforskning, promenader, 
boule, målning och canasta. En ny cirkel 
om svenska formgivare startar den 6 mars. 
Resor planeras under våren, preliminärt 
till Madesjö kyrkstallar och det blir också 
en hemlig resa i maj. Är du intresserad 
av aktiviteter/kurser kontakta Solveig 
Bergquist 070 824 0446
   Nästa möte den 27 februari i 
församlingshemmet blir årsmöte. Erling 
’Elvis’ Lundberg underhåller och det blir 
smörgåstårta. Anmälan till detta möte 
krävs. Medlemmar som vill åta sig uppdrag 
i styrelsen eller kommittéer efterlyses. 
Styrelsen tar gärna emot sådana förslag. En 
fortsatt bra verksamhet kräver engagerade 
medlemmar av olika slag. 



Pellets 8mm 16kg  95:-/säck

Rea på utvalda arbetsskor

Akustikpanel från Lundbergs
En populär och snygg detalj i både hemmet och på 
kontoret. Panelerna passar dessutom fint som 
sänggavel, sänghimmel eller varför inte som en snygg 
detalj på köksön? 
Bara fantasin sätter gränser! Välj bland fyra olika färger: 
Oljad ek, Ljus ek, Valnöt och Svart ek. Akustikpanelerna 
finns i 20x615x2780 mm och är enkla att montera.

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

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

EN FÄRGSTARK MÅLERIFIRMA I BRAÅS

roothsmaleri.se

Årsmöte Braåsbygdens företagarklubb

Den 15 februari 2023 kl 18.30 kommer Braåsbygdens före-
tagarklubb genomföra sitt årsmöte i 

Braås GOIF:s klubblokal. 
Innan årsmötet kommer Henrik Cajnerud, Näringslivsut-
vecklare på Näringslivsavdelningen Växjö kommun, att 
prata om de utmaningar kommunen ser för företagen i 

Växjö och specifikt i Braås och på vilket sätt vi tillsammans 
kan förbättra det lokala företagsklimatet. 

Därefter kommer ett sedvanligt årsmöte hållas där styrels-
en för 2023 kommer utses.  

Vi kommer även få besök av politisk representant från den 
nya kommunstyrelsen.

Braåsbygdens företagarklubb ser fram emot att fortsatt 
lyfta vikten av all den goda och värdefulla företagsamhet 

som finns i bygden. 

Lions Braås bjuder på föredrag
Sven och Margith Peterssons fond har nu varit 
aktiv i tre år. Fonden ger bidrag till barn med 
funktionsnedsättning och till Lions Forskningsfond 
i Linköping. Några bidrag har lämnats lokalt 
men de stora bidragen har gått till forskning 
vid Linköpings Universitet. Forskningsfondens 
styrelse väljer ut lämpliga mottagare och hittills har två forskare 
fått bidrag. Magalí Marti Generó har fått sammanlagt 600 Tkr 
till forskning på ”bakteriesammansättningen i tarmen hos för 
tidigt födda spädbarn och neurologiska problem vid två års 
ålder”. Finns det en koppling mellan bakteriesammansättningen 
i tarmen och neurologiska problem är frågeställningen? Maike 
Bensberg fick Lions Stora Doktorandpris 2022 på sammanlagt 
600 Tkr under två år för forskning på biverkningar från 
läkemedel för behandling av akut lymfatisk leukemi hos barn. 
Den verksamma medicinen har biverkningar som i flera fall gör 
att patienten dör i stället för att bli botad. Vad är det som gör att 
vissa patienter inte klarar av medicinen?
   Vi har bjudit in de båda forskarna till Braås för att de skall 
berätta för oss om sin forskning. De har båda tackat ja till detta 
och kommer till Braås Församlingshem den 2 mars kl. 18. 
   Braås Lionsklubb har fått förmånen att administrera denna 
fond för att ge bidrag till barn med speciella behov både direkt 
och genom forskningsbidrag. Det är med särskild tacksamhet 
till Sven och Margith som vi bjuder in alla er till denna 
informationskväll. Informationen kommer att ske på svenska 
så trots komplicerad forskning bör vi få en god inblick i hur den 
bedrivs.
   Hittills inräknat första halvåret i år har vi delat ut mer än 1,2 
Mkr i bidrag. Detta har i stort sett motsvarat fondernas tillväxt 
sedan starten 2019 så vi räknar med att fortsätta vårt stöd under 
lång tid. Vi saknar dock lokala ansökningar som faller inom 
ramen för stöd och hoppas att sådana kan inkomma.

Forskning barnsjukdomar

Torsdag den 2 mars, kl. 18
 i Braås Församlingshem

Fri entré men vi tar gärna emot 
ett bidrag till fonden via Swish

Välkomna! 
Lions Braås

Braås Lionsklubb har nöjet att bjuda 
in alla intresserade till ett föredrag 
om pågående forskning med bidrag 
från Lions Braås.
Margali Marti Generò och Maike Bensberg från 
Linköpings Universitet kommer och berättar om 
sin forskning. 
Vi bjuder på kaffe med dopp.


