SERVICE

• Braås Camping öppet maj - september är en naturcamping med toalett, varm
dusch och disk samt latrintömning. Tre campingstugor finns för uthyrning.
Elplintar finns till flera platser. Platsbokning telefon 0761 100 067
A. Sjöliden servicehus, vårdcentral. Lunchrestaurang öppen 12.00-13.30.
Tel. vårdcentral 0474 49 98 20, kök 0474 62 20 65
B. Biltvätthall Böksholmsvägen 1. Öppen mån - fre 09.00 - 19.30,
lör - sön 10 - 18. Poletter finns att köpa på PUMP-macken
C. Braås Lunchrestaurang & Café serverar husmanskost.
Öppet mån - fre 08.30 - 16.00. Tel. 0474 31011, 070 343 1408
C. ICA Nära Göths väg 3. Öppet mån - lör 9 - 20, sön 9 - 18. Även ATG,
frimärken, brev, pakettjänster och sedelautomat, tel 0474 30005
D. Majkens Bädd & Frukost Sjösåsvägen 16, tre dubbelrum och ett enkelrum.
Tel. 0474 30716, 0708 29 71 23, 0733 10 75 95
D. Braås Bensin & Service, PUMP, kortautomat och fiskekort. Sjösåsvägen 18,
tel. 0474 30237 Öppet mån - fre 8 - 17, lör 9 - 12 Lunchstängt 12.30 - 13.30.
Auktoriserad Volvoservice
E. Millis Pizzeria och Grill Sjösåsvägen 23. Dagen rätt, öl och vin.
Serveringen öppen mån - tor 11 - 21, fre 11 - 22, lör 12 - 22, sön 12 - 21.
Hemsida: www.millis.se Tel. 0474 30474
F. Braås Järnhandel (vid Växjöinfarten), även apoteksombud och fiskekort.
Öppet mån - fre 8.30 - 17.30, lör 9 - 13. Tel. 0474 30330
2. Hembygdsparkens Våffelcafé. Öppet 15 juni - 18 augusti lör - sön kl. 13 17 och alla dagar 22 juli - 11 augusti kl. 10.30 - 17.30 (Vägkyrka). Andra
tider på beställning. Större sällskap bör förbeställa. Tel. 0474 30085, 30617
5. Thours Blommor Läkarvägen 3 (även Systembolagsombud och bussgods).
Öppet mån - fre 9 - 13 och 14 - 18, lör 9 - 12. Tel. 0474 30403

Välkommen till
Braås Camping

OM CAMPINGPLATSEN

• Incheckning sker på ICA Nära i Braås. Betalning skall ske i förskott om ej
annat är avtalat.
• Avresa skall ske före kl. 12 och nycklar lämnas tillbaka i receptionen på ICA
Nära eller efter överenskommelse i nyckellåda på campingplatsen
• Grillning får enbart ske i riktig grill (ej öppen eld)
• Hundar skall vara kopplade.
• Området är ej bevakat. Var och en ansvarar för enskild egendom.
• Vid problem kontakta receptionen 0474 30005, 0761 100 067 eller 0703 518
766 (Även SMS)

Braås lilla idylliska samhälle ligger mycket vackert vid
sjön Örken. Campingplatsen ligger vid sjöstranden mitt
i samhället. I och utanför tätorten finns många fina
sevärdheter och runt Örken en härlig natur.

Kom, se och upplev!

FAKTA OM BRAÅS

UTFLYKTSMÅL NÄRA BRAÅS

1. Sjösås gamla medeltidskyrka, en klenod med bland annat unika 1200talsskulpturer, inredning från 1600-talet och målningar av Zschotscher.
Öppet sommartid
2. Hembygdsparken, "Smålands Skansen" med härlig utsikt över sjön
Örken, har ett 15-tal tidstypiska byggnader från 1600-talet och framåt
med intressanta samlingar från bygden. Stor temautställning sommartid.
Kaffeservering. Hantverksförsäljning. Tel. 0474 30085, 30617
3. Naturreservatet Sjösås äng, bakom kyrkan, har markerade strövstigar
genom ängs- och hagmark, gammal svedjemark och torparåkrar med rik
flora
4. Braås Camping, Småbåtshamn och badplats finns vid sjön nära
Hembygdsparken. Kontaktperson för båthamnen: Mats Engberg, tel. 0474
31023
5. Brandmuseum, Växjö kommuns, inrymt i Braås gamla brandstation
söder om torget vid Skolgatan. Här finns brandsläckningsredskap och
fordon från 1700-talet och framåt. Öppet efter överenskommelse,
kontakta Hembygdsgården 0474 30033, 30617
6. Kulturstig (till fots eller cykel) Braås - Böksholm - Braås, totalt c:a tio
km, med beskrivande skyltar även på tyska. Den visar bygdens
utveckling. Karta finns även i Hembygdsparken.
7. Nya Ulvaskogsvallen, fotbolls- och idrottsanläggning vid
Böksholmsvägen

8. Drevs gamla 1100-talskyrka i romantisk stil med metertjocka väggar och
väl bevarad med unika målningar från 1751. Öppen dagligen sommartid.
I Drev by finns även två järnåldergravfält, ett vid den vackra stenvalvsbron
9. Gullhögarna, järåldersgravfält med 17 högar utmed vägen mellan Braås och
Eke
10. Braås Park, f.d. bruksherrgård uppförd på 1790-talet. Lämningar efter
järnbruk vid f.d. smedbostaden och brukskontoret "Bruksbacken" (numera
scoutstuga). Mitt emot ligger den åttakantiga "hattstugan" kallad Bikupan.
Fina strövstigar. Naturreservat med rik flora. Säregna byggnader:
Eremithyddan och Drakhuset. Beskrivande skyltar
11. Böksholm, tidigare brukssamhälle. Herrgård med anor från medeltiden,
kvarn- och sågverksbyggnader från 1800-talet, litet kraftverk,
arbetarbostäder. Naturskönt område vid Mörrumsån. Uthyrning av
lägenheter till turister, 0474 32065
12. Kvarnagårdsområdet (vid Mörrumsån) har i
flera sekel haft kvarnar, sågverk och
smidesverksamhet. Kvarnen har rustats upp
och är ibland i bruk. Här tillverkas
Braåsstugan och flotten Kajutan
14. Sandreda moar och Skärsjön erbjuder
en storslagen vildmarksnatur med
rester av stenbrott, ättestupa,
blockterräng, kala berg, skog med rikt
djur- och växtliv
15. Libbhults ängar, naturreservat vid
Karryd by (Sydsveriges högst belägna
åkerbruksmark, 311 m.ö.h.) nära
Klavreström. Natursköna, artrika lövängar.
Uppmärkta strövstigar.
16. Dädesjö 1100-talskyrka med unika takmålningar.
Dädesjö Hembygdsgård,Dädesjö Lin
(linberedning) i Hantverkshuset Sländan. tel.
0474 30047, 33053
17. Pilås gamla by med Stellas Ostkaka (även kalvdans
och bröd) Beställning tel. 0733 322338
18. Volvofabriken med utveckling och tillverkning av
dumpers och c:a 1000 anställda

Fiskekort för fiske i sjön Örken finns i Braås Järnhandel och ICA Nära i
Braås.
Cykel- och bilrundor i bygden finns beskrivna med kartor i häften i
Hembygdsgården och Millis Pizzeria.
TURISTINFORMATION. Broschyrer om sevärdheter i länet finns på
ICA Nära i Braås.

