
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakta Kansliet 

Tfn: 0481-633 63 Mobil: 0730-47 36 83 

Hemsida & Facebook 

 

 

Landsbygdens Dag 

6 juli hela Kronoberg! 

 

Vi samannonserar alla 

aktiviteter som sker denna 

dag i länet. Inget är för litet 

eller för stort. 

Mejla in era aktiviteter här  

Läs om de två möten vi hade 

i Kronoberg med vår 

Riksorganisation och 

Teliasonera om TEKNIKSKIFTE 

_________________________ 

 

Allt som kommer in till oss försöker vi ta med 

här i vårt Nyhetsbrev, Kronbladet, vi lägger upp 

det i vår  

Kalender och på vår facebooksida. 

Så MEJLA in era AKTIVITETER 

 

Du vet väl om att alla våra Föreningar som är 

medlemmar hos oss och som fyller i föreningens 

uppgifter i Bygdebanken ingår i vår ByaFörsäkring ! 

Läs mer om försäkringen här 
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BRAÅS TORGDAG 

 Lördagen den 25 Maj 
PARKERINGEN VID CITYHUSET 

Marknadsplats bokar du med eller utan el på 

Braåsgården, tel. 0474/30900 

Vi kommer att fortsätta med Torghandel sista lördagen i 

månaden mellan kl 09.00-13.00, året ut. 

En plats kostar 100: - 

Avgiften tas upp på plats när du kommer. 

VÄLKOMNA, BRAÅS SAMHÄLLSFÖRENING 

 

 

 

 

BRAÅS TORGDAG 

Sista lördagen varje månad 9-13 
 



 

 

NATIONALDAGSRALLY FÖR 

VETERANMOPEDER 

MADKROKEN RUNT – 6 JUNI 

Samling vid Ångbåtsbryggan i Braås  

kl. 11.00 

Start 11.30 

Vi kör moped Madkroken runt, en vacker tur på ca 2,5 mil 

Tipsfrågor och aktiviteter utmed sträckan 

 

Vi bjuder på korv, potatissallad och dricka vid målgång 

Prisbord 

Startavgift 100:- 

VÄLKOMNA 

Braås Samhällsförening 

 



 

 

Välkommen till UPPVIDINGE Kommun

 

Fotbollssäsongen är igång! Här har Älghults IF skickat in ett foto från sin välskötta 

fotbollsplan, Ekensvi 

Kika in på deras hemsida och följ dem på facebook

 

Landsbygdsföretagare Behövs. Här är ett nystartat företag i Älghult i 

Uppvidinge kommun Snicket i G:a Älghult AB 

Vi önskar familjeföretaget Lycka Till!  

Gilla & Följ dom på deras sida. Där hittar ni deras öppettider 

Välkomna till Uppvidinges största inomhus Loppmarknad, LoppisFabriken! 
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