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A ktu e l l t i Fr i s t ad b y g d e n . Nr 1 , 2 019

Fristads

bibliotek
Öppettider
mån-tor 10-18
fre 10-17, lör 10-13
Sommaröppet
17 juni-17 augusti
Mån, ons 10-18
Ti, to, fre 10-16
Tel. 35 88 09
fristad.bibliotek@boras.se
bibliotek.boras.se
Sommarboken
Läs under sommarlovet
Vinn en bok!
För alla barn 6-12 år
Uppstart med boktips
och fika18/6 kl. 16.30
Föranmälan.
Avslutning 20/8 kl. 18.00
Föranmälan

Träna, tävla & trivs
Fler ungdomar får plats i Öresjö SS Rodd
Emil Hallgren och Harry Forsander är två flitiga juniorer i Öresjö SS. De tränar fyra gånger i veckan och gillar allra bäst
att ge sig ut och roddträna på Öresjö. Bägge planerar att delta i Svenska mästerskap framöver.

Sidan 7

Babyrytmik & bokcirklar
Till hösten startar vi upp nya
grupper med Babyrytmik och
bokcirklar för vuxna.
Kontakta biblioteket/Se hemsidan för mer information om
våra arrangemang.

Galleri

Glasverandan
27/4 - 18/5
Mattias Kvick - teckningar
25/5 - 19/7
Sommarutställning
Fristads Hembygdsförening
24/7 - 16/8
Karolina Aronsson - måleri
24/8 - 14/9
Mia Wålm - foto
21/9 - 12/10
Markus Liljedahl - foto

Familjecentral

Starkt stöd för
dig som är anhörig
Sidan 3

PROF IL

Ortsråd i
för småbarnsföräldrar Bredared
Sidan 2

Sidan 7

En scout
är en bra kompis
Sidan 10

Potatisodlare
Bli konstvetare
Richard Ryberg på hemmaplan
Sidan 9

Sidan 8

19/10 - 9/11
Bud Barbro Andersson - akryl
16/11 - 7/12
Gertrud Jonsson - måleri
Vernissage första
utställningsdagen

KRYSSET
Sidan 11

Vi önskar alla våra läsare en riktigt trevlig sommar!
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Drivkraft in i framtiden
Har du märkt att folk ofta
gnäller på ”dagens ungdom”?
Det här är inget nytt fenomen
utan så har det nog varit i alla
tider. Har vi gått och blivit ordentligt vuxna (jag är högst
osäker på var den gränsen går),
kanske fostrar eller har fostrat
egna barn, skaffat oss lite livserfarenhet, så brukar det börja gnällas på att de som växer
upp idag minsann inte är alls
så framåt, duktiga, smarta eller skötsamma som den vuxna
generationen var i deras ålder.
Finns det någon sanning i det
här? Vad skulle det kunna tänkas bero på i så fall? Har vi
vuxna gett dagens unga dåliga
förutsättningar? Eller gnälls
det bara alldeles för mycket?
(Gnäll är extremt smittsamt.
Forskning har visat att negativt ältande kan skada hjärnan.
Googla gärna på detta om du
tycker det låter intressant.)
Man kan förstås inte dra alla
unga över en kam oavsett om
man avser hissa eller dissa
men jag skulle vilja lyfta fram
ett par exempel som visar på
unga med en fantastisk drivkraft:

Fristad Runt skriver om
det positiva som händer
i Fristadbygden och har
så gjort sedan 1998.
Trevlig läsning!
Foto Pixabay

Amerikanen Xiuhtezcatl Martinez (svårt namn…) var bara
15 år 2015 när han talade inför FNs generalförsamling.
Han kämpar för miljöfrågor
och har stämt USA för att inte
agerat på klimatförändringarna. Han var med i Skavlan på
Svt den 18 nov 2016 och det
går att se på Youtube. Andra
unga försöker gå den politis-

ka vägen för att föra fram sina
åsikter eller påverka. Ett tredje sätt där ungas drivkraft blir
påtaglig är genom nystartade
företag som kan göra skillnad.
Kolla in www.klimatkamrat.
se, som är ett s.k. UF-företag
med lokal anknytning som
imponerar.
I det här numret av Fristad
Runt kan du läsa några repor-

tage om ungdomar i Fristadbygden som åstadkommer saker eller brinner för något. Det
är min förhoppning att ni ska
läsa och inspireras eller uppleva hopp om att nästa generation kommer lösa många problem som nuvarande vuxna
generation skapat. Gnäll löser
i alla fall inga problem.

Familjecentralen

är viktig för småbarnsföräldrar
I Borås finns tre Familjecentraler. De ligger på Boda,
Norrby och Sjöbo. Du kan besöka vilken du vill, oavsett var
i Borås du bor.
På Familjecentralen Sjöbo
bedriver Borås Stad, i samarbete med Närhälsan, flera
verksamheter under ett och
samma tak. Här finns barnmorskemottagning,
barnavårdscentral,
socialrådgivning bibliotekarie och öppen
förskola med eget småbarnsbibliotek.
– Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och blivande
föräldrar och vi arbetar hälsofrämjande. Det är en viktig
verksamhet som gör ett fantastiskt arbete för barnet innan
det börjar i förskolan, tycker
2

ve r k s a m h et s s a m o r d n a r e
Sandra Ryrlén.
– Verksamheten är unik då
vi representerar olika enheter
och samarbetar utifrån våra
respektive kompetenser, säger
Carina Einarsson som är enhetschef för familjecentraler
och öppna förskolor i Borås.
Till öppna förskolan är alla
föräldrar och barn 0-6år välkomna att vara tillsammans
och träffa andra familjer, umgås och utbyta erfarenheter.
Här finns plats för lek, sång,
läsning, samtal och kurser i
babymassage och föräldraskap med mera. Färskt hembakt fika erbjuds till självkostnadspris. Verksamheten är
kostnadsfri.

Fyra representanter för Familjecentralen med öppen förskola på Sjöbo.
Från vänster samordnare Sandra Ryrlén, socialrådgivare Juel Gabriel,
BHV-sköterska Sofia Melin och enhetschef Carina Einarsson.

Önskar alla i Fristadbygden
en underbar vår och sommar.

Kjell-Ove Sethson
VD Fristadbostäder AB
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Ett starkt stöd för Loppis
dig som är anhörig hela året i Frufällan
Frufällan Marknad är ett eldorado för ”Loppisfyndare”.
I ett blått hus utmed riksväg
42 kan besökare fynda på 700
kvadratmeter i två plan. Raija
och Mats Sarfelt övertog verksamheten för 12 år sedan och
marknaden växer hela tiden.

– Idag gäller inte slit och släng
utan konsumenterna är mer
medvetna om prylarnas värde,
säger Raija Sarfelt.
– Vi hyr ut rum och loppishyllor till ca 150 personer som i
sin tur säljer sina varor på kommission. Det är populärt så för
tillfället är allt uppbokat. Var
och en ansvarar för sin plats,
prissätter och ser till att det är
pyntat och ser trevligt ut. För
allmänna utrymmen turas ut-

ställarna om att hålla rent och
snyggt. Kontant betalning eller
swish är det som gäller.
– Frufällan Marknad är ett
populärt utflyktsmål året runt
men våran högsäsong är naturligtvis under sommaren, säger
Mats Sarfelt. Då kommer
besökare från hela världen
och emellanåt får vi besök av
turistbussar. Två gånger varje
år i maj och augusti har vi även
vår populära bakluckeloppis
på gårdsplanen. För att delta
anmäler man sig på hemsidan
www.frufallan.com.
För den fikasugna finns kaffe,
småbröd, nybakade bullar,
glass med mera i caféet som
är en samlingspunkt för alla
loppisintresserade.

– Vi hälsar dig som anhörig välkommen till vår verksamhet. Vi hoppas att du skall trivas med de olika
verksamheter som vi erbjuder, säger anhörigstödjarna Ingela Tylestrand och Birgitta Johansson .

De har tystnadsplikt och
dokumenterar inget.

F180930

– Vi kan också komma hem
till dig som är anhörig för att
prata en stund, säger anhörigstödjare Birgitta Johansson
och Ingela Tylestrand. Alla är
välkomna att höra av sig och
kanske att vi kan hjälpa någon
att känna ett litet stöd i vardagen. Det kan många gånger
kännas tungt att bara ringa ett
samtal för att få information
om något. Här kan vi säkert
hjälpa till om det behövs och
även förebygga ohälsa för alla
engagerade anhöriga. Du ska
SWW-35158

Det är många anhöriga som
stöder, hjälper och vårdar
sina närstående som är över
65 år. En anhörig kan vara
maka, make, barn, god vän,
granne eller syskon. Som
anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan
du behöva råd och stöd själv
för att orka hjälpa. Då finns
Borås Stads anhörigstödjare
för dig. De erbjuder rekreation, föreläsningar, utbildningar, caféer, grupper, enskilda samtal och mycket
annat. Är du anhörig och
behöver stöd så hör av dig.

veta att du gör en enorm insats
i samhället. Anhöriga gör 70%
av den vård som utförs idag.
Utan dig klarar inte samhället
av den här vårdinsatsen.
– Vi bjuder in anhöriga till
träffar med olika intressanta teman och ”Må bra dagar”
med taktil massage, lugn yoga,
massagestolar, bastu och fotbad med mera i vår relaxavdelning. Allt är kostnadsfritt
förutom fikan som är till självkostnadspris. Under året arrangerar vi även dagsutflykter
med mindre grupper i våra
minibussar.

Kontakta oss på tel 033-35 82 39, 033- 35 51 16.Vår epostadress är vaf.anhorigstodjare@boras.se
Besöksadress är Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, plan 5.

Vill du höja din
framtida pension?
Prata sparande med oss!

Raija och Mats Sarfelt hälsar alla välkomna att göra loppisfynd på
marknaden i Frufällan.

konstruktion, verktyg, fantasi
bearbetning, plaststansning
detalj, kunskap, nytänkande
livboj, formsprutning, design
säkerhetsprodukter, färg, form
generationer, utveckling, lokalt
Expressv 5, 513 32 Fristad
Telefon 033 23 16 00, Fax 033 23 16 19
www.fristadplast.se
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Ungdomarna smäller högt på Tillemosse
Bredareds Sportskytteklubb
är inriktad mot lerduvor,
viltmål,
jaktkombination,
pistol samt svartkrutsskytte.
I klubben verkar man tillsammans för en gemenskap
och klubbkänsla mellan
jägare, motionärer och tävlingsskyttar som bidrar till
en god klubbanda och utveckling av skyttesporten.
Klubben vilar på värderingarna gemenskap, engagemang och öppenhet.
– Klubben hälsar alla skyttar
välkomna och är mån om att
alla ska ha en positiv upplevelse av sitt skytte där erfarna skyttar hjälper nybörjare
och man hjälps åt med arbetsuppgifter. Ingen uppgift är någon annans, säger föreningens ordförande Claes Nylén.
Bredareds Sportskytteklubb är
en populär förening för alla åldrar där ungdomsverksamheten

Samuel Andersson, Lovisa Andersson, Emil Johansson och Oskar Johansson hälsar alla ungdomar välkomna till Bredareds Sportskytteklubb.

ökar och utav drygt tvåhundrafemtio medlemmar är 45
stycken juniorer under 21 år.
– Det är roligt att se hur de
unga växer och mognar i vår
verksamhet, säger ungdomsledare Johan Benjaminsson.
Ungdomarna startar ofta sitt
skytte i luftgevärshallen och i
takt med att de blir äldre går

de över till hagelskytte, viltmål eller pistol i organiserad
form under ledning av våra instruktörer. Klubben har vapen
för utlåning inom de grenar
som klubben verkar inom.
– I klubben umgås man med
alla åldrar och lär sig att visa
respekt för varandra och att ta
ansvar. Vi arbetar för att ska-

pa en god klubbanda och vi är
fokuserade på vårt skytte och
har samtidigt trevligt tillsammans.
Bredareds Sportskytteklubb är
sextiotvå år och en av de äldsta
i Sverige. Klubben har stått
som arrangör för nordiska tävlingar och för ett flertal SMtävlingar genom åren. Senast

SM i Olympisk Skeet 2017.
Anläggningen på Tillemosse
har hagelbanor, kulbanor på
50, 80 och 100 meter, pistolbana samt luftgevärshall inomhus. Klubben är även certifierad av Borås Stad som säker
och trygg förening. Anläggningen ligger ca två kilometer
utanför Bredared.

Rörlighet, styrka, balans och kondition
Många deltar i motionspasset i Bredared

Tommy Ottosson är från
Bredared och har varit med
i motionsgruppen i ett år.
– Det är ett fantastiskt bra
initiativ, tycker Tommy.
Veronica är proffsig och det
är ett kanongäng som medverkar. Det känns att det gör gott
för kroppen, speciellt för mig
som kör lastbil och sitter hela
dagarna. Även socialt är det
en viktig stund då man träffar
vänner och bekanta.
Varje måndag med start
klockan 18.00 sjuder Bredareds idrottshall av glada
motionärer i alla åldrar från
den yngsta till den äldsta.
– Vi tränar rörlighet, styrka,
balans och kondition, säger
4

Veronica Grimmergård som
leder motionspassen.
Under en timma går deltagarna runt till olika stationer och
utför olika rörelser som stärker
hela kroppen. Allt är individanpassat så var och en väljer

själv tempo och vilka vikter
de vill använda.
– Vinterhalvåret är vi i vår fina
idrottshall och under sommaren när vädret tillåter utnyttjar vi utegymmet på andra
sidan vägen. Att delta är vik-

tigt för att bli smidigare, rörligare samt att träna upp sin
balans.
Veronica är ensam ledare men
har stor hjälp med förberedelserna av sin familj. De hjälper
till att iordningställa de olika

redskapen och vikterna som
ska användas under gympapasset.
– Jag tycker det är fantastiskt
roligt med alla som hittar hit,
hälsar Veronica Grimmergård.

Populära aktiviteter
på Mötesplats Fristad
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Mötesplatser Borås
Besök på mötesplatser är
gratis och aktiviteter och fika
finns till självkostnadspris. Du
kan besöka vilken mötesplats
du vill, oavsett var i Borås du
bor. Mötesplatser för seniorer erbjuder social samvaro,
upplevelser, stimulerande
aktiviteter och förhoppningsvis nya vänner.
Varje mötesplats har sitt
eget program som utformas
tillsammans med besökarna.
Du kan till exempel delta i måbra aktiviteter som gymnastik,
promenader och yoga. Det
anordnas också teknikcaféer,
föreläsningar, musikunderhållning, fester, resor, filmvisning,
bokträffar och mycket annat.
För mer information besök
www.boras.se

Mariette Källén och Agneta
Grindemark är verksamhetsledare för Mötesplats
Fristad på Skogslid
– Det är en uppskattad och
populär aktivitet för pensionärer. Alla är välkomna och
här träffas man för att bryta
isoleringen som ofta inträffar när man blivit ensam.
Verksamheten har funnits i
flera år men efter att kommunen satsat extra och lagt
samtliga elva mötesplatser under samma huvudman har verksamheten fått

Eivor Åman, Mariette Källén, Lisa Hilldén, Ann Gerd Andersson, Solveig Karlsson och Agneta Grindemark
återkommer till Fristad efter att de med Mötesplats Fristad gjort en trevlig utfärd till Od.

en nystart med många nya
besökare.
– Vi anordnar omväxlande
program så att alla ska hitta
något som passar. Mötesplatsen besöker också Borgstena
på måndagar mellan klockan
10-11.30 och Bredared på torsdagar samma tid vid jämna
veckor. För intresserade finns
hela programmet i Mötesplatsens månadsblad.
Margareta Linde bor inte långt
från Skogslid.
– Jag är här så ofta jag kan för
det är så trivsamt och de ord-

0723-00 72 78
viktor@malmlundsmaleri.se

nar många bra och roliga aktiviteter. Till exempel så har
jag gått en IT-kurs och lärt
mig hantera min telefon och
läsplatta. För att röra på mig
går jag på gympa och sittyoga.
Man kan beställa tid för massage och nagelvård men även
delta i balansövningar vilket
är jätteviktigt för oss äldre.
Varje dag serveras eftermiddagskaffe med hembakat. Då
sitter vi och småpratar och
ibland kommer nya vänner
vilket vi välkomnar. Emellanåt har vi trevliga träffar med

god mat och glad musik. Det
är jättepopulärt, säger Margareta Linde.
– Idag har vi varit på utflykt
till Od där vi shoppade och
drack kaffe, säger besökaren
Solveig Karlsson. Vi åker tillsammans i de små bussarna
som Mötesplats Fristad har.
Det är mysigt att kunna komma ut och jag försöker hänga
med på det mesta. Vi har besökt Gekås i Ullared, Bingolotto i Göteborg och nästa resa
går till Jönköping och A6 köpcenter. I maj ska vi åka buss till

Stockholm för att ta båten till
Åland. Här är alla Mötesplatser i Borås med och det ska bli
spännande. Jag besöker verksamheten ofta och om det behövs hjälper jag gärna till med
att duka och servera. Det är
roligt att man kan bidra med
något. Vi tycker att det är så
roligt att få möjlighet till denna
fina verksamhet. Vi är så tacksamma och glada för att vi har
de här stunderna och Mariette
och Agneta är fantastiska.
Ingenting är omöjligt för dem,
avslutar Solveig Karlsson.

www.sveba-dahlen.com
Industrivägen 8, Fristad | Tel 033 15 15 00

KOM IN OCH PROVA
SVEBADAHLEN_FristadRunt_SS18.indd 1

2018-03-06 15:53:58

– vi har fräscha mackor som vi tillverkar själva!

Stora vägen 24, Fristad • 033-26 04 00
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Spana på fåglar

Stöd LIONS
på Vårmarknaden!
Genom bössinsamling och
lotterier samlar LIONS Fristad under vårmarknaden in
pengar för att kunna stödja
de som som gör gott i samhället.
– LIONS stöttar bland annat
besöksverksamheten,
skolresor till Auschwitz för högstadieeleverna på Fristadskolan, enskilda personer som har
funktionsnedsättningar eller
knaper ekonomi. Vi deltar

– Borås fågelgrupp, som är
en del av Naturskyddsföreningen i Borås, träffas flera
gånger i veckan året om för
att spana på fåglar vid Skalle
fågeltorn, säger Niklas Tellbe
som är en av deltagarna.
Området är intressant då det
ligger i Viskans dalgång. Speciellt under våren då fåglarna

följer dalgångarna uppåt vid
förflyttning. Förra året observerade man 170 arter.
Det lockar även till sig maritima arter såsom ejder, svärta,
alfågel och sjöorre som genar
över inlandet för att komma
norr eller söderut kanske till
Västerhavet eller Bottenviken.
Då ligger de här och vilar några

timmar innan de fortsätter sin
resa.
– Tornet är till för alla så det
är bara att ta med sig picknickkorgen och ge sig ut. Vill man
delta i någon av våra återkommande aktiviteter är man
hjärtligt välkommen. Information finns på facebookgruppen
Fåglar i Borås, hälsar Niklas
Tellbe.

även i flera internationella
stödprojekt såsom De glömda
barnen i Syrien, Water
remains life samt stöd till
barnen i Tjernobyl med flera.
– Vi kommer att finnas utanför ICA CITY både fredag
och lördag och vi hoppas att
Fristadborna är lika givmilda
som tidigare, hälsar LIONS
President Sten-Åke Nilsson.

Välkommen till Torget i Fristad under vårmarknaden
hälsar medlemmarna i LIONS Fristad.
Från vänster Sten Säverot, Sune Ström, Carl Ove Davidsson,
Alex Koskilainen, Per Ola Brunngård, Sten-Åke Nilsson,
Åke Fredriksson, Ola Johansson och Bengt Göran Holtstrand.

Att skapa är Madeleines stora intresse
Några kilometer utanför
Tämta, uppe på en höjd med
utsikt över sjö och natur bor
kyrkvaktmästare Madeleine
Råberg. Hon har en stor
hobby som tagit över mer
och mer av hennes fritid.
Förutom naturen, hundar
och hästar har nålfiltning
blivit hennes stora intresse.
Nålfiltning är ett sätt att skulptera i ull med hjälp av en nål.
Filtnålen har små hullingar
som gör att ullen tovas ihop då
man sticker upprepade gånger i den. Tekniken gör att man
inte behöver använda såpa och

vatten som i traditionell tovning.
– Det är en fantastiskt rolig
hobby som tar allt större utrymme och nu när barnen är
tonåringar har jag fått mer tid
till att utöva egna intressen,
säger Madeleine.
– Det började i liten skala med
att jag tovade små prydnadshundar efter mina egna hundar som förebild. Så småningom fick jag beställningar och
uppmuntrades till att åka på
julmarknader, utställningar
och mässor. Numera tillverkar
jag även hästar, fåglar och
andra djur.

Madeleine tycker om att vistas i naturen där hon rider
och motionerar sina hundar
men också samlar på pinnar
och drivved för att göra olika
konstverk. För de som är
intresserade att se prov på
hennes alster finns hemsidan
www.figurtovning.weebly.com
Madeleine Råberg arbetar,
sedan tolv år, som kyrkvaktmästare för Svenska Kyrkan.
– Det är ett omväxlande och
intressant arbete där det till
största delen handlar om gräsklippning, trimning, gravgrävning och gravskötsel.

FRISTAD
Askvägen • Fristad
Öppet vardagar 7-18, lördagar 9-13
Telefon 033 - 44 48 88
www.fristadbyggvaror.se
6

Kyrkängsgatan 8, Borås
033- 16 75 00
handelsbanken.se/borås_city

Madeleine Råbergs hobby är att med hjälp av tovning och
nålfiltning skapa. Det blir gärna djurmotiv.

FRISTADS VÄRME
& SANITET AB
Box 96 • 513 21 Fristad
Tel: 070-326 16 97
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Vänga Kvarn
- ett utflyktsmål
för alla åldrar

Träna tävla & trivs

Fler ungdomar får plats i Öresjö SS

Malin Jagetun och Oskar
Lorentzon är det nya värdparet på Vänga Kvarn.
Malin är bagare och har
tidigare haft sin verksamhet i Frufällan. Till denna
säsong har kvarnen utökats
med bageri.
– Det känns fantastiskt roligt,
säger Malin. Helheten med
kvarnen tillsammans med
bageriet känns oslagbart. Jag
bakar olika varianter av surdegsbröd men även småbröd
och riktigt goda kanelbullar.
– Serveringen med nittio platser både inne och ute serverar
goda smörgåsar och kaffebröd.

Vi tar även emot beställningar
för matgäster till födelsedagar, bröllop, företag, föreningar med flera.
I möjligaste mån erbjuds det
närproducerat på menyn,
säger Oskar som själv är engagerad i Rekoringen.
Under sommaren kommer
Vänga Kvarn att hålla öppet
tisdag till söndag och bageriet planerar att hålla öppet tre
dagar i veckan året om.
– Vi hälsar gamla som nya
kunder hjärtligt välkomna till
Vänga Kvarn, hälsar Malin
och Oskar.

Borås äldsta idrottssällskap,
Öresjö Segelsällskap med
Roddsektionen i Skogsryd,
startade 1886. Idag säger
man kort och gott Öresjö
SS Rodd. Klubben är framgångsrik och man har flera
VM-medaljörer.
Senaste årens storheter heter
Lovisa Claesson och Emma
Fredh. De deltar med framgång i SM, världscuper, EM
och VM.
– Rodd är en sport som passar
de flesta som vill få styrka, balans och uthållighet, säger ord-

förande Gunnar Brinck. Våra
ungdomar trivs på vår anläggning och att få ge sig ut och
ro på Öresjö. Vi har plats för
fler så du som är tio år och kan
simma 200 meter är hjärtligt
välkommen.
– Rodden är en utmärkt sport
som ger god kondition och ett
bra alternativ för dem som inte
vill syssla med bollsport. Vi
tränar, tävlar och trivs tillsammans och anordnar trevliga
aktiviteter utöver träningspassen så som läger och grillkvällar, säger ungdomstränare

David Hallgren. Som medlem
betalar man sin träningsavgift och då får man låna både
roddbåtar och nyttja övriga utrustningar utan extra kostnad.
Vackert placerad i Skogsryd
vid stranden till Öresjö ligger
föreningens anläggning med
bastu, dusch och ett välutrustat
gym. I anslutning finns också trevliga leder för joggingpass. Återkommande hyr man
ut klubbhuset som festlokal till
privatpersoner och företag.

Framtid Fristad valde ny styrelse

14 mars hade Framtid Fristad sitt årsmöte. Då valde man också en ny styrelse för kommande
verksamhetsperiod. På bilden är den nya styrelsen samlad. Från vänster Daniel Castor, Annika Lilja,
ordförande Linda Bodén, Sune Ström, Kjell-Ove Sethson, Mikael Bertilsson och Linda Andersen.

Ortsråd för Bredareds bästa
I april kallades invånarna i Bredared till möte för
att starta ett ortsråd Initiativtagarna är Madeleine
Rosenberg och Bengt-Olof
Olsson.
Bredareds ortsråds styrelse
har en minimal organisation
av ideellt arbetande bredaredsbor som invånarna kan vända
sig till för att vara med om att
utveckla bygden.
– Det är viktigt att vi bredaredsbor är aktiva för att det
skall hända något. Vi kommer
att prioritera de förslag som vi
får till oss och tanken är att sedan tillsätta små arbetsgrupper för att arbetet ska bli ut-

fört. Om vi skapar behov och
driver våra frågor kan vi också
skapa engagemang från Borås
kommun, säger Bengt-Olof
Olsson.

– Ett exempel på gemensamt
arbete som gjorts är det sexton mil långa fibernätet som
fiberföreningen själva har
grävt ner. Genom vårt ortsråd
har vi möjlighet att själva påverka utvecklingen i Bredared. Invånarna är engagerade
och hugger gärna i helt ideellt.
”Tala om vad jag ska göra så
gör jag det” är ett motto här i
byn, säger Bengt Olof.
– Några förslag som redan
kommit upp är att öka anta-

let bussturer, att få till stånd ett
utlämningsställe för post- och
pakethantering där vi idag är
hänvisade till Byttorp alternativt Fristad. Vilka vägar som
behöver asfalteras och vilka
som är i behov av att ses över.
På sikt ser vi också att ett innovationscafé i centrum vore
toppen där alla åldrar träffas
och diskuterar.

– Många vill flytta från stan
ut på landet varför det behöver
byggas fler bostäder. Både hyres-, bostadsrätter och villor.
Vi skall komma ihåg att det
bara tar cirka tjugo minuter att
ta sig härifrån till Viared, avslutar Madeleine Rosenberg.

Madeleine Rosenberg och Bengt-Olof Olsson är
initiativtagare till Bredareds Ortsråd.
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Bli konstvetare på hemmaplan
Upptäck konsten i Fristad med hjälp
av appen Tidsmaskinen i din mobil

Genom att bli konstvetare
på hemmaplan hoppas vi
man blir nyfiken på mer,
säger Framtid Fristads projektledare Annika Lilja.
Konst i Fristad är en digital
rundvandring för smartphones
som startar i Stationsparken
och ger spännande vetskap om
den konst du passerar. Lyssna
på berättarrösten, kika på bilder, läs faktatexten och tävla
i Quiz med bästa vännen,
familjen,
arbetskamraterna
eller kompisarna i klassen.
Genom att ladda ner den kostnadsfria appen Tidsmaskinen
kommer en kompasspil, och
vibrationer att leda dig mellan
konstverken.
Vi har valt att berätta om 14
offentliga konstverk som med
olika uttryck och i olika material smyckar Fristad. Och svara
på frågorna: När och varför
hamnade dom i Fristad? Vem
är konstnären och vad inspirerade honom/henne? Kan man
se fler verk av samma konstnär i närheten?
Kartan här bredvid ger en
översikt, visar var konstverken ligger och några olika
rundor. Promenera eller ta
cykeln, skateboarden eller

permobilen. Tid, tempo, längd
och sällskap bestämmer du
själv. Jämför gärna Quiz svaren över en fika eller en lunch
i Fristad efteråt.
Kartan och en folder att printa
ut, om man föredrar det, finns
på hemsidan www.framtidfristad.se/konst.
Upptill på kartan ser du hur
appen ser ut (träd eller pil) och
vilket nedladdningsnamn som
gäller! Allt man behöver veta
om Tidsmaskinen och Konst
i Fristad hittar du på hemsidan. Kort praktisk information
finns också på Framtid Fristads anslagstavla vid torget
och i Stationsparken.
Under våren och sommaren
kommer vi att anordna flera
aktiviteter under rubriken
Konst i Fristad: öppet hus,
guidade visningar och olika
konstnärsbesök.
Varmt välkommen!, hälsar
Annika Lilja, Framtid Fristad.

Vårt billigaste knep:

Helhetsterapeut
Lärare
Djurkommunikatör

ALLTID PRISET
I CENTRUM
CITYBUTIKERNA
Borås billigaste mataffärer 2018 enligt
PRO:s undersökning.

FÖR DIN SKULL
* Utmärkelsen gäller Citybutikerna. PRO:s prisundersökning genomfördes
i oktober 2018 av PRO:s medlemmar i 750 butiker i hela landet.
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Richard är verkställande dräng
och vurmar för jordbruk, natur och djur

Richard Ryberg går sista året på gymnasielinjen Fordon och Transport. På fritiden odlar han potatis, kör lastbil och utfodrar 400 kossor varannan helg.
Han hinner också med att vara ledare för scouterna och är uttagen till Lastbils-SM 2020.

Yrkesutbildning på gymnasiet
Richard Ryberg, 19 år från Bräckås i
Gingri, brinner för sin stora hobby jordbruk. Just nu går han sista året i gymnasiet på den treåriga linjen Fordon och
Transport. Här lär han sig att köra lastbil och handskas med entreprenadmaskiner och stortrivs med skolarbetet
och all praktik på olika företag.
– Det är jättekul att köra alla fordon
och lära sig hantera dem och ta till
vara all kunskap som erbjuds av mina
skickliga lärare, tycker Richard. Utanför skolan praktiserar jag hos företaget
Fristad Maskinschakt AB. Här lär jag
mig massor om maskiner också. Att
skapa är kul!
Utfodrar 400 kor
Richard är utnämnd till VD, ”verkställande dräng”, på Gudmundstorps
Gård i Vesene. Här sköter han, sedan
flera år tillbaka, utfodring av 400 djur
varannan helg.
– Det är roligt att se hur bra djuren mår
och att de kan leverera mycket mjölk
till Gäsene mejeri.

Egen potatisodling
Hemma på gården i Bräckås fick Richard en egen jordplätt av sina föräldrar
att odla på när han var tolv år. Där odlar
han fortfarande framförallt potatis. Det
blir cirka två till tre ton varje säsong.
Han är även medlem i den lokala Rekoringen dit han levererar sin potatis varannan vecka. Han tar också gärna emot
kunder hemma för de som vill ta sig en
utflykt.
– Alla är välkomna att beställa. Är jag
inte hemma ställer jag potatisen utanför huset där man själv kan hämta.
Lägg pengar i burken eller swisha. Jag
tycker att det är fantastiskt att det jag
producerar kommer till nytta hos andra
människor!

En scout är alltid redo
Richard har i många år varit medlem
i Equmeniakyrkans scoutkår. Han har
gått ledarutbildningar och är idag aktiv
ledare i verksamheten.
– I scouterna är det hela tiden roliga och
intressanta uppgifter och som ledare
känner man att man tillför något positivt. Samhörighet, bekräftelse och att
känna delaktighet bland ungdomarna
är jätteviktig. Det gäller att man blir
sedd och bekräftad och där kan scouterna vara en bra plats som bidrar till
att skapa trygghet och gemenskap.
Kvalificerad till Lastbils-SM
Richards intresse, färdighet och kvalité
när det gäller att köra lastbil har resulterat i uttagning till Lastbils-SM.

Efter sex moment i kvaltävlingen
i Ljungby Hed blev han uttagen till
Svenska Mästerskapet som skall
genomföras i Kristianstad 2020. Där
kommer det att handla om körning men
också säkerhet och avancerad teori. Vi
håller tummarna och önskar lycka till.
Min Morbror är min bästa vän
Richard bor tillsammans med föräldrar och lillasyster på en höjd med härlig
utsikt några kilometer utanför Fristad
centrum. Nästgårds bor hans morbror.
– Min morbror Carl-Johan är min bästa
vän och har varit min mentor sedan
barnsben. Genom honom har jag fått
meka och testa och verkligen lärt mig
mycket om maskiner, jordbruk och allt
vad det innebär.
Framtiden är spännande
– Nu ser jag fram emot att bli färdig
med min utbildning för att sedan gå
vidare med alla mina intressanta och
spännande projekt, avslutar Richard
Ryberg.

Foto Pixabay
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– En scout är en bra kompis!

Alla åldrar deltar i Fristads scoutverksamhet
I Fristad finns det två scoutkårer. KFUM och Equmeniakyrkan har verksamhet
var för sig men samarbetar
bland annat vid det årliga
valborgsfirandet.
Tillsammans har man drygt
hundra medlemmar. KFUM:s
scouter träffas i Kyrkans Hus
men oftast i scoutkårens torp
Ringabo som ligger i skogen
mellan Solviken och Vänga
fotbollsplan.
Equmeniascouterna har sina
lokaler i Missionskyrkan men
de är också på Åsengården i
Vänga. Bägge scoutkårer har
medlemmar i olika åldrar. De
yngsta kallas för Spårarscouter därefter går man upp till
Upptäckarscouter, Äventyrarscouter samt Utmanarscouter.
– Att vara scout ger stora möjligheter att vara ute i naturen, få kompisar och lära sig
nyttiga saker, säger Tomas
Dahlquist som är ledare för
KFUM. I scouterna lär vi barnen att umgås med varandra
och naturen på naturens villkor. Vi skall nyttja naturen och
inte utnyttja den. Samvaro och
att tillhöra en grupp som man
trivs i är en viktig del av verksamheten.
Cajsa Carlsson är ledare för
Equmeniakyrkans scoutkår.

– Våra yngsta, spårarscouterna, brukar träffas i gläntan
vid Parkvägen där de har kul
tillsammans och oftast grillar
korv. De äldre, upptäckarscouterna samt äventyrarna, träffas
i Missionskyrkan men också
vid Åsengården vid Sävsjövik
i Vänga. I år har vi också startat en patrull för scouter och
ledare i gymnasieåldern.
– Traditionsenligt deltar scoutkårerna vid valborgsfirandet i
stationsparken. Där har de en
gemensam fanparad med de
yngsta spårarscouterna. Med
facklor vandrar man runt i parken och avslutar med att tända valborgsmässoelden. Det
är häftigt när man är Spårarscout, säger Tomas.

I KFUM:s torp Ringabo får scouterna möjlighet att vara ute i naturen.

– Är man scout så är man en bra
kompis, respekterar varandra
och naturen. Man blir också
bättre på att lösa problem och
se möjligheter.
– Vi hälsar dig välkommen
till våra scoutgrupper där du
träffar nya kompisar och vänner, får lära dig mycket intressant om naturen, hänga med
på läger, laga mat över öppen eld och ha det riktigt roligt tillsammans, hälsar Tomas
Dahlquist och Cajsa Carlsson.

Varje vecka träffas Equmeniascouter i alla åldrar för intressanta och spännande aktiviteter.

Fristadskolan dekoreras av eleverna

Nio elever från åttonde och nionde klass har deltagit i utsmyckningen av Fristadskolan.
De är, från vänster, Ashley Enid 8G, Catharina Nielsen 9E, Tuva Stigsson 9E, Emma Bååth
9G, Anna Nielsen 9C, Henny Bennehall 9G och Elina Zettergren 9 E.
Ej med på bild: Tora Hild 9E och Sara Thell 9G som också deltagit i arbetet.
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Fristadskolan genomgick en
helrenovering under 2017 och
i januari 2018 kom eleverna
tillbaka till sin ”nya” skola.
För att göra den lite mer personlig och ännu mer hemtrevlig utsågs en dekorationsgrupp
med elever från klasserna åtta
och nio. Efter att de diskuterat
med varandra kom de fram till
att det vore trevligt att dekorera
och måla olika teman från
naturen på några av skolans
väggar och började skissa.
– Vi målade de två sista veckorna på sommarlovet samt under studiedagar och utvecklingssamtalsdagar under vår-

terminen. och känner oss
nöjda med resultatet, säger
eleverna. Det är naturmotiv
i glada färger som täcker
utvalda väggar. Övriga elever
på skolan verkar också glada
över utsmyckningen och trivs
bra i de fina uppehållsrummen.
– Det återstår ett utrymme
som ska vi skall måla när vi
har vårt nästa lov och därefter
blir det en resa till Liseberg
som belöning. Det ska bli jätteroligt, tycker eleverna i Fristadskolans dekorationsgrupp.
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FRISTADKRYSSET

Fyll i rutorna och skicka lösningen senast den 10 juni 2019 till: Fribo, Box 91, 513 21 Fristad.
Första pris är en handduk och miljödisktrasa, 2: pris är en miljödisktrasa.
Namn ................................................................................................... Telefon .....................................................

Vinnare!

Krysset i förra Fristad Runt vanns av:
1:a pris Lena Nilsson St Segerstorp Fristad
2:a pris Leif Uppström Lönnv Fristad

Adress ...................................................................................................Ort ............................................................
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Delas ut till samtliga hushåll

Fristad Runt utges av:
Fritids- och folkhälsoförvaltningen Borås Stad och Fristadbostäder AB
Ansvarig utgivare: Kjell-Ove Sethson, FRIBO, 033-22 25 50
Text & layout: Art Center, 033-10 31 10. Foto: Peder Persson, peder@news2jo.se
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