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bibliotek
Öppettider
mån-tor 10-18
fre 10-17, lör 10-13
Efter snart 29 års flitigt
användande behöver lokalen
fräschas upp. Väggar skall
målas och golvet bytas ut.
Det innebär att biblioteket
kommer att vara stängt
större delen av januari-mars.
Vi lägger ut på vår hemsida
vilka datum som gäller.
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Equmeniakyrkans barn- och
ungdomsverksamhet fyller 100 år!
Före SMU-scout och senare Equmeniascout hette det Våra Pojkar (VP) och Våra Flickor (VF). Detta är en VP-patrull på
Sjöviksläger 1945. Ledaren till vänster är Arne Dahlquist och ledare till höger är Gustav Vassholm.Gunnar Persson heter
pojken som håller skylten.

Sidan 7

Tel. 033 35 88 09
fristad.bibliotek@boras.se
bibliotek.boras.se
Lördag 30 november
kl. 10-13
Utförsäljning av tidskrifter
från 2018 samt lite böcker
och andra medier.
Vi bjuder på glögg och
pepparkakor.

Galleri

Glasverandan
16/11 - 7/12
Gertrud Jonsson - måleri
11/12 Vernissage
Vävutbildningen på
Fristads folkhögskola
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vid stationen klar 2021 med mindre vass
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Fristad – ett gott föredöme med
engagemang och delaktighet
Det är verkligen ”go” i Fristadbygden, många människor lägger ned ett enormt
arbete för att utveckla och
bry sig om sin bygd. Fristad
är ett bra exempel på hur
man kan påverka sin närmiljö genom engagemang
och delaktighet. Det finns
många positiva exempel på
hur engagemang ger resultat som redan har märkts av
och kommer att synas mer
av inom de närmaste 2-3
åren.
Under 2020 kommer den nya
Idrottshallen att börja byggas,
med färdigställande under
2021. Förberedelserna för en
ny attraktiv aktivitetsplats
har påbörjats. Ett gott gäng
från Framtid Fristad var tillsammans med kommunföreträdare på ett studiebesök i
Limmared och fick en bra information om hur den omtalade och välbesökta aktivitetsplatsen i anslutning till Glasets
Hus kom till. Vårt mål är att få
till något motsvarande senast
2021.
Vidare så har Kommunfullmäktige anvisat en miljon
kronor till aktivitetsplatser på

Utsikt från fågeltornet i Skalle.

landsbygden. Här har ortsråden spelat en viktig roll i att
vara med och föreslå lämpliga områden vrunt omkring i
kommunen. Sparsör får ta del
av satsningen denna gång och
nya platser kan bli aktuella vid
nästa omgång.
Andra bra initiativ och satsningar var bland annat ”sommarfixarna” - satsning på
”ungdomsanställningar” med
diverse aktiviteter och arbete
under två veckor av sommarlovet för ungdomar i åk 7-8, i
samverkan mellan fritidsgården (inkl. nätverksgruppen

barn och unga Fristad) och
Framtid Fristad.
Trygghetsvandringen i september var också viktig med
fokus på centralorten Fristad
(men där även vissa andra platser/orter tagits med), där ett
femtontal åtgärder diskuterades för att förbättra tryggheten
och minska skadegörelse och
vandalisering.
Vassröjning och allmän gallring har utförts och kommer
även fortsättningsvis att utföras vid Asklandabadet, se separat artikel.

Ett gediget arbete med Lokala
utvecklingsplaner pågår med
Framtid Fristad som initiativtagare. Framtagandet har skett
på de flesta orterna inom hela
Fristadbygden och där lokala
aktörer varit delaktiga. Förslaget är att dessa ska vara klara
till årsskiftet och sedan presenteras för Borås Stad samt
ligga till grund som tema för
en kommande ”Samrådsarena” 2020, med de övriga
serviceorterna i Borås.
Så visst ger engagemang och
hög delaktighet resultat…

Tommy Jingfors
tommy.jingfors@boras.se
Förvaltningschef
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Borås Stad

Gångtunnel under
spåren klar 2021
Bygget av en tunnel under järnvägen
vid stationen i Fristad beräknas vara
klart 2021. Tunneln, som kommer att
upplevas ljus och tillgänglig, blir ca fem
meter bred. Det är Trafikverket som
bygger och man delar kostnaden
2

med Borås Stad. Tekniska- och parkförvaltningarna kommer att färdigställa
det arbete som krävs runt omkring
tunneln med ramper, planteringar,
gångbanor med mera.

– När man kommer från stationens
motsatta sida kommer det att finnas
möjlighet att via en trappa nå perrongen.
Från stationen mynnar tunneln ut vid
Sveba Dahlen och där anläggs gång-

vägar till idrottsplatsen, folkhögskolan, industriområdet och till riksväg
42, säger Jan-Åke Claesson, enhetschef på Tekniska förvaltningen.
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Foto FRIBO

FRIBO´s styrelse
– Vi arbetar för en bra
miljö och ett tryggt boende

Gun-Britt Persson är ordförande för Fristadbostäder AB. Bolaget har 609 lägenheter. 542 ligger centralt
i Fristad och 67 i Borgstena,
där man också förvaltar en
förskola. Bostadsbeståndet
är uppfört under åren 19561992 och 2014-2015.
Styrelsens ledamöter är GunBritt Persson (S), Ordförande,
Andreas Tammjärv (M), Vice
Ordförande, Björn Malmqvist
(SD), Joakim Angervik (S),
Lars Wahlqvist (C), Kjell O
Claeson (L), Lena Bergqvist
(M), Martin Sörbom (SD),
Mona Stråhle (S) och Pierre
Rasmussen (C).
Som ordförande är det viktigt
att samarbetet mellan styrelse
och VD fungerar. Vi är lyckligt lottade då vår VD har ett
stort intresse av Fristadbygden
och vår miljö. Det är därför det
händer så mycket på FRIBO
där han för fram positiva idéer
som vi i styrelsen gärna medverkar till att genomföra.
De enda intäkterna som
FRIBO har är hyresintäkter.
Allt arbete som planeras att

genomföras på våra fastigheter är beroende av dessa intäkter och vid varje hyresförhandling är det ofta tyvärr något projekt som vi får stryka
inför kommande verksamhetsår.
Men mycket händer hela tiden.
På fastigheterna i Borgstena
har vi bytt tak. Vi fick hjälp av
en konsult som presenterade
ett annorlunda sätt att utföra
det som i förlängningen blev
billigare. Extra positivt är att
det lokala företaget Fristads
Bleck & Plåtslageri utförde
arbetet.
Vi arbetar för att bygga ett
så kallat Trygghetsboende,
för personer som fyllt 70 år,
med 28-30 lägenheter. Tanken
är att det skall ligga mellan
Åsboplan och Prästaskogen.
Det är en tomt som är anpassad för tre hus. Vi bygger ett
och erbjuder intresserade aktörer att bygga de övriga två.
Under året har vi servat och
reparerat alla garage på Prästskogsvägen. Dessutom har
lägenhetsportarna fått tidlås på det bostadsområdet.
Asfaltering av parkeringsplat-

ser och underhållsprojekt på
förskolan Blåklinten Borgstena ligger med i vår planering.
För oss är det också tryggt att
ha en egen personalstyrka som
känner våra hyresgäster och
fastigheter. Våra hyresgäster skall alltid känna till vem
vaktmästaren är som ringer på
och kommer från FRIBO.
Fristadbostäder AB är ett miljöcertifierat bostadsbolag där vi
bland annat har regelbundna
möten med övriga deltagare
i vårt nätverk Miljönätverket
Sjuhärad, (7miljö). I vårt närområde diskuterar vi och utbyter erfarenheter inom miljön med bostadsbolagen i
Ulricehamn, Vårgårda, Bollebygd och Tranemo.
Vårt långsiktiga miljöarbete innebär bland annat att
alla våra verktyg och bilar går
på el idag och kraften hämtar
vi från solcellerna på våra tak.
FRIBO’s hyresgäster, och alla
andra i samhället faktiskt, har
möjlighet att ladda elbilar från
samma källa på 4 olika platser i Fristad, avslutar FRIBO´s
ordförande Gun-Britt Persson.
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Kulturskolan
är viktig för våra
barn och ungdomar

Foto Pixabay

Bättre utsikt och
skön sandbotten
Anna Karlsson är fritidsutvecklare på Fritid- och
folkhälsa i Borås kommun.
Hon ansvarar för kommunens badplatser och i Fristad, Sparsör och Rångedala
har man för några veckor
sedan startat arbetet med
att röja vass för att öppna
upp badplatserna för besökare.
– Vi samarbetar med Tekniska
förvaltningen och har gjort en
gemensam upphandling med
en professionell vassröjare, säger Anna. Tanken var att starta
med badplatsen vid Asklandabadet men under resans gång
plussade vi på med badplatsen
i Sparsör och Rångedalas badplats vid Marsjön.

Målet med Sparsör och Marsjön i Rångedala är att vi skall
hålla badplatserna öppna då
de håller på att helt växa igen.
Badplatsen vid Asklanda är
inte lika drabbad men görs det
inget nu så kommer situationen med för mycket vass att
accelerera.
Vassen på respektive badplats
klipptes för några veckor sedan men man behöver klippa
minst två gånger per år för att
det skall ha någon långsiktig
verkan.
Innan arbetet med att röja vass
startade så har vi gjort ett förarbete gällande miljö, fågeloch fiskefrågor. Olika naturskyddsföreningar och Borås
Stads Miljöförvaltning har fått
yttra sig om hur mycket vass

som vi fått röja med tanke på
miljön runt respektive badplats. Vår ambition var att röja
mer vass men vi anpassade oss
efter organisationerna och miljöförvaltningens synpunkter.
För de som besöker badplatserna är det i dagsläget bättre
utsikt. Om vi får möjlighet att
återkomma för att klippa vassen så kommer det att resultera
i ännu större öppna ytor med
behaglig sandbotten som de
badande kan utnyttja.
I Fristad finns det möjlighet
till ett rikt bad- och friluftsliv
med flera stränder och naturområden som man kan besöka
och nyttja, avslutar Anna
Karlsson.

Frida Uneback Malm, Kulturskolechef i Borås Kommun.
Foto Lisa Pegoraro.

Frida Uneback Malm är
kulturskolechef i Borås
Stad. Hon har tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter i Partille kommun
och tillträdde i Borås januari 2019. Hon är flöjtist och
musicerar med en kammarmusikensemble.

– Jag är stolt över den verksamhet som bedrivs i Borås
och det är roligt att sätta sig
in i verksamheten under mitt
första år.
– Med Kulturskola menas att
man har flera olika konstarter.
I Borås är musiken den största
delen men vi har också bland
annat dans, bild, teater och cirkus. De senaste kurserna som
tillkommit är film och foto
vilka är ämnen som applicerar
inte minst till våra ungdomar.

– Vi skall vara stolta över en
fin och lång orkestertradition
i Fristad. Skolans orkestrar är
synliga och är en betydelsefull
del i både Borås och Fristads
föreningsliv.
Borås Kulturskola är en av
Sveriges äldsta och firar
75-årsjubileum 2019. Skolan
har en central roll med uppdrag att skapa och erbjuda en
meningsfull fritid för barn och
unga. Med kultur som medel
kan vi skapa förutsättningar för att få dem att ingå i ett
socialt sammanhang.
– Det är viktigt att vi som
arbetar inom Kulturskolan
skapar aktiviteter för våra
barn och ungdomar. Vi skall
vara ett nav för att ge dem
möjlighet att ta del av vårt utbud och verksamhet, avslutar
Frida Uneback Malm.

KOM IN OCH PROVA
– vi har fräscha mackor som vi tillverkar själva!

Stora vägen 24, Fristad • 033-26 04 00
4
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Olle, Jesper och Axel är
Fristadskolans finalister
Drygt sextusen grundskoleelever från olika skolor i Sverige har delat upp sig i grupper om tre och tävlat i att
laga mat i den riksomfattande tävlingen Kockduellen.
Det är en nationell satsning för
att öka intresset för kock- och
restaurangyrket där branschen
idag saknar personal över
hela landet. Besöksnäringens
branschorganisation Visita är
ansvarig för tävlingen som
vänder sig till elever i grundskolans årskurser åtta och nio.
Olle, Jesper och Axel vann på
Fristadskolan med ugnsbakad
lax, potatissallad och bacontärningar. Nu går de vidare till
stadsfinalen som är en utslagstävling i början av nästa år på
Almåsgymnasiet. Där möts
samtliga finalister från övriga

skolor i Borås. Vinner de också där kan deras bidrag kvala
in till finalen i Stockholm där
årets kockar utses bland finalister från olika skolor från
hela Sverige. Vinnarna utses
till Årets Kockar och får tiotusen kronor till sin klass.
– Det är gymnasieskolor som
har Restaurang och livsmedelsprogram som anordnar
lokala stadsfinaler. Drygt femhundra elever från åtta skolor
i Borås anmälde sig och vinnarna träffas 17 januari på
Almåsgymnasiet för att tävla
i restaurangköket om en plats
i Riksfinalen i Stockholm 19
mars. Nittio minuter får de på
sig att laga en rätt utifrån givna
råvaror vilka presenteras i
december, berättar Annette
Perjans som är marknadsansvarig på Almåsgymnasiet.

Axel Johansson, Jesper Johansson och Olle Backlund går i klass 9A på Fristadskolan.
De är finalister i den nationella Kockduellen och ser fram emot att tävla vidare nästa år.

Ludwig Störholt från
Fristad skapar egen musik
Kommer från Fristad.
Idag är han 24 och började spela piano när han var
sex. Skapar egen musik.
Studerar vid högskolan
i Malmö. Studerat vid
Mozarteum i Salzburg och
fick Borås Tidnings kulturstipendier 2018.
Det handlar om Ludwig Störholt som har flygel och andra
klaviaturinstrument som sitt
största intresse.
– Allt startade i Fristad, säger
Ludwig. Musikens hus har
betytt mycket. Jag hade en
jazzensemble med Ulf Holmestrand som introducerade
mig i jazzens värld och IngMarie Johansson gav mig lektioner i klassisk piano. Två
personer som betytt mycket
för min musikutveckling.
2015 var han utbytesstudent på
Mozarteum i Salzburg.
– Det var medan jag gick på
Musikhögskolan i Göteborg
jag reste till Österrike. Det
var en lärorik och utmanande
upplevelse på en prestigefylld

– Mitt framtida drömscenario är att uppträda och spela min musik med med eget band, göra solokonserter
och komponera filmmusik, säger, Ludwig Störholt från Fristad. Foto Privat.

skola med elever från hela
världen.
2018 fick han Borås Tidnings
kulturstipendium.
– Enligt juryn var det mitt
eget musikskapande som låg

till grund. Priset var pengar,
publicitet och inte minst äran
vilket jag är tacksam för.
Mina inspirationskällor är
bland andra Bach, Beethoven,
Rachmaninov och grupperna

Tigran Hamasyan och Genesis. Idag studerar Ludwig på
Musikhögskolan i Malmö där
han får möjlighet att spela tillsammans med andra, skriva
egen musik och lära sig spela

in och producera. I framtiden vill han turnera med eget
band, göra solokoncerter och
producera filmmusik.
5
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Intressant läsning
med över 500 citat

Det är vi som jobbar på Fristad Byggvaror. Bakre raden från vänster Andreas Filipsson,
Viktor Haléns, Viktor Karlsson, Simon Johansson och Bertil Ingemansson.
Främre raden från vänster Josefin Åhman, Stefan Nilsson, Michael Andersson och
Lars Gunnar Åhman. Fattas på bilden gör Andreas Claesson och Björn Jonsson.

Attraktiv bygghandel
mitt i Fristad

Fristad Byggvaror, som i
vanligt tal benämns BOLIST
FRISTAD, är en av flera
företag som är knutna till
BOLIST som är Sveriges
största bygg- och järnhandel med drygt 200 lokala
butiker. Allt för att vara
nära dig och ditt byggprojekt är kedjans ledord
Vissa butiker har en 100-årig
historia där butiken funnits
inom familjen i generationer,
vissa är nyöppnade familje-

företag och andra är stora
varuhus.
Andreas Claesson är VD för
BOLIST FRISTAD
– Vi omsätter ca 50 miljoner
och vår målgrupp är huvudsakligen byggföretag, lantbruk
och privatpersoner. Kundkretsen finns inom en dryg tremilsradie kan man säga och
idag är vi tretton anställda på
företaget.
BOLIST FRISTAD som har
åtta ägare, startade 1995 och
man finns vid Fristad Park-

stad, mitt emot Asklandaskolan, mitt i Fristad. Fristad
Hyvleri, som har tre anställda,
är ett dotterbolag som tillverkar lister, paneler, utvändiga
specialprofiler med mera.
– Många uppskattar att det
finns en bygghandel på nära
håll och att inte behöva åka
långa sträckor för att hitta
delar till sitt bygge. Större
gods levereras även ut till kund
via last- och kranbilar från
Fristad Transporttjänst AB,
avslutar Andreas Claesson.

Stig Wallerman bor i Fristad
sedan trettio år tillbaka. Han
började sin yrkesbana som
journalist, men arbetade sedan i mer än tre decennier på
Stadskansliet i Borås. Nu är
han pensionär i huset på Asklanda, och ägnar sig gärna åt
läsning och att vara ute i naturen.
Efter att ha arbetat med ord
och text hela livet har han nu
fått förlagd en bok med titeln
”Odödliga ord och deras historia”. En intressant samling
av bevingade ord från kungar,
politiker, författare och filosofer.
- Jag började manuset med att
berätta ur de gammaldags historieböcker jag läst under alla
år, säger Stig. Tidigare skrevs
historia på ett annat sätt än dagens historiker, som förstås
gör analyser av samhället, går
in på sociala faktorer osv. Förr
berättade man ett händelseförlopp med kungarna i centrum
– det åkte även med ett antal
anekdoter, och i dem hittar
man ofta slagkraftiga och drä-

pande repliker. I boken har jag
tecknat ner över femhundra av
dessa.
– Min tanke var att det kanske
fanns fler som var intresserade och när det blev ett helt manus skickades det till ett förlag
som återkom med visat intresse. Så nu är boken förlagd och
finns till försäljning hos bokhandlare och på Adlibris.
– Idén med min bok är att berätta för läsaren vem som sa
vad, när och varför och hur
gick det sen. Churchill, Bibeln, Karin Boye, Shakespeare, Gustav Vasa, Tage Danielsson och drottning Kristina är
bara några som citeras.
– Jag hoppas att min bok skall
upplevas underhållande. En
historiebok där man får en
bild av den svenska historien
där vissa passager är väl täckta
med flera citat som i sig själv
har en bärkraft, Det är även ett
uppslagsverk med olika register för att kunna söka på person, huvudord och begynnelseord i samtliga citat.

Lämna katten inför resan
Lyckebo katt- och smådjurspensionat i Fristad tar emot
djur när ägarna skall ut och
resa eller när de på annat sätt
behöver inackordering längre
eller kortare tid. Det handlar
om att ta emot katter, kaniner
och andra mindre djur.
– Jag tar emot både inne- och
utekatter, säger pensionatets
ägare Susanna Moberg. Varje
katt har eget rum med uteplats

och en liten koja att gömma
sig i och kika på grannen.
I den småskaliga hemmiljön
finns också klätterträd och
aktivering av olika slag.
Alla katter skall vara vaccinerade och hankatter skall vara
kastrerade.
Kontakt med pensionatet får
man via www.lyckebosmadjurspensionat.hundpoolen.se

50:-

Boken som spänner från antiken till Astrid Lindgren kan sträckläsas, tas i mindre portioner eller användas som uppslagsbok. Inför
stundande helg passar den också utmärkt som en julklapp.

R A B A T T K U P O N G

rabatt vid köp för minst 300 kr
KUNDENS SIGNATUR:

Gäller ej receptförskrivna produkter och endast hos
Apoteksgruppen Fristad mot inlämnande av kupong,
en gång per person tom 20/5 2020.
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Apoteksgruppen Fristad
Tärnavägen 6
Öppettider:
513 33 Fristad
Mån - fre: 8.30 – 17:30
apoteksgruppen.se Tel: 033-21 02 76
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Flera mil varje vecka för
”Det längsta klivet”

LIONS tänder
julträdet
Lördag 30 november arrangerar LIONS i Fristad den
traditionella trädtändningen på torget i Fristad.
Klockan 16.00 startar festligheterna i Stationsparken, hälsar Lionsmedlem Sune Ström.
Det blir musik och vi bjuder
alla besökare på glögg och
pepparkakor. Klockan 17.00
tänds trädet som skall sprida
ljus under kommande jul och
nyårshelger.

Medlemmarna i motionsgruppen ”Det längsta steget” samlas inför en härlig vandring någonstans i Fristadtrakten. På bilden ser vi Kennet
Karlsson, Kitas Andersson, Thomas Nordström, Magnus Stockedal, Peter Filipsson, Hans Andersson, Christer Jonasson, Klas Therning,
Thomas Filipsson, Lars Johansson, Ulf Dahlqvist, Clas Persson, Lasse Serrander och Sten Säverot. Ej med på bild Stig Hjortvall.

Varje tisdag klockan 9.00
startar gruppen ”Det längsta
klivet” sin motionsrunda i
Fristad.
– Det är det sociala tillsammans med dessa goa gubbar
som gör det mysigt att motionera och röra sig i naturen,
tycker Christer Jonasson.
– För mig som fyllt 75 är det
motion och samvaron som är
viktig, säger Claes Tärning.

– Vi startade med våra motionsrundor för åtta år sedan,
säger ledaren Sten Säverot.
Idag är vi femton stycken från
Fristad, Borgstena och Gingri
som träffas, motionerar och
trivs tillsammans.
– Jag har sprungit mycket i
min dag på nästan alla stigar
i vår bygd varför jag lägger
upp olika vägar och stigar för
oss att vandra på. Vi träffas på

tisdagar och går i ur och skur
mellan tre till fyra timmar varje
gång. En till två mil brukar
det bli och är det vinter så
använder vi broddar för att ta
oss fram.
Vid älgjakten vandrar vi i Borås och någon gång varje år rastar vi i en lappkåta i Gingri där
vi njuter av en god svampsoppa.
I maj går vi också till Borgstena där en av oss bjuder på

Samtidigt samlar LIONS in
pengar till förmån för barn
som drabbats av diabetessjukdom.

härliga kolbullar. Sedan går vi
tillbaka till Fristad igen.
– Det är samvaron och motionen som är viktig och så har
vi med oss fika som avnjuts på
vandringarna.
Idag är vi från 65 år och uppåt
men alla är välkomna att delta. Det gäller både kvinnor och
män, hälsar Sten Säverot.

LIONS kommer också att
finnas utanför ICA-butiken
13:e och 14:e december.
– Där säljer vi givetvis lotter
men också julklappar där
behållningen går till katastrofområden ute i världen. Exempelvis bidrag till att bygga hus
till de som drabbats svårt av
översvämningarna efter tyfonen i Japan.
– Fristadborna brukar vara
mycket givmilda mot LIONS.
Vi hoppas givetvis att de skall
vara detta också under våra arrangemang framöver, avslutar
Sune Ström.

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

www.sveba.com
Industrivägen 8, Fristad | Tel 033 15 15 00
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Asklandabadet
är betydelsefullt för många

Mona Carlbom är verksamhetschef för samtliga badanläggningar i Borås Stad.
– Vi har ansvar och bemannar fyra anläggningar. Det är
Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandared- och Dalsjöbadet.
Därutöver har vi Alidebergsbadet, Viskaforsbadet och
Asklandabadet i Fristad.
Baden i Viskafors och Asklanda är inte öppna för allmänheten. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har hand
om bokning av anläggningarna och vår driftenhet har hand

om driften, skötsel av vatten
och ventilation. Vi köper också städtjänst från Servicekontoret och Grundskoleförvaltningen.
Den största verksamheten i
Viskaforsbadet bedrivs av
Grundskoleförvaltningen.
Det finns även föreningar och
företag som hyr in sig kvällstid. Sociala omsorgsförvaltningen är största hyresgästen
i Asklandabadet men även här
finns det föreningar och företag som hyr in sig på kvällstid.
Det finns gäster som inte har
möjlighet att besöka de övriga

anläggningarna då det kanske
inte finns den utrustning som
just de behöver, eller att man
inte klarar ljudnivån som ofta
blir i en badanläggning.
Asklandabadet i Fristad har all
den utrustning som kan behövas för att också ge dessa gäster en fin upplevelse.
Vattnet i bassängen i Asklandabadet har en behaglig temperatur på trettiofyra grader
och vattenkvalitén är utmärkt.
– Vår driftenhet är duktiga.
Med den moderna tekniken
håller de toppkvalité på både

vatten och luft på samtliga
våra badanläggningar.
– Jag nämnde tidigare att Asklandabadet främst är öppet för
de med funktionsnedsättning
men om man är en grupp som
till exempel vill bedriva vattengymnastik kan man höra
med vår bokningsenhet om
det finns lediga tider. I ett
sådant fall har respektive
grupp själv ansvar för sina
gruppmedlemmar,
avslutar
Mona Carlbom.

Gång- och cykelväg från centrum till kyrkan

Till våren startar arbetet med att anlägga gång- och cykelväg från Sumpvägen till redan befintlig väg vid Prästaskogsvägen.
– När arbetet är klart kan man gå eller cykla från Fristad centrum till Fristad kyrka, säger Jan-Åke Claesson, Tekniska förvaltningen.
Beslutet att bygga togs för åtta år sedan men det är först nu som arbetet startar. Borås Stad står för kostnaden och fördyringar som
har uppstått hamnar hos Trafikverket.

FRISTADS VÄRME
& SANITET AB
Box 96 • 513 21 Fristad
Tel: 070-326 16 97
8

Nu blir
Fristads
bibliotek
ännu
finare!

Fristads bibliotek skall renoveras och kommer att hålla
stängt större delen av januarimars. För exakta datum gå in
på bibliotekets hemsida.
Efter renoveringen blir biblioteket tillgängligt kl 7.00-22.00
alla dagar i veckan.
– Vi räknar med att ha öppet
med personal på samma
vis som nu. Övrig tid är det
Meröppet med självbetjäning.
Vi hoppas att ni kommer att
uppskatta och ta del av denna
förändring, säger bibliotekarie
Malin Ståhl.

Fotboll
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Samarbete ger framgång
Vid fotbollsträningen i Fristadhallen deltar killar födda 2000, 2001, 2002 och 2003.
De kommer från Borgstena,
Fristad och Sparsör. Det är
frukten av ett samarbete
mellan klubbarna från de
tre orterna som också gäller
för tjejerna
– Det startar när killar och
tjejer är 13 år och lämnar sju
och niomannaspel och går upp
till elva spelare på plan. På
herrsidan fortsätter det upp
till seniornivå och för damfotbollen ända upp till representationslaget, säger Thomas
Lövqvist från Fristads fotbollssektion.
– En del av våra killar kommer troligtvis att bli div-4
spelare i Fristads A-lag nästa
år och några kommer att spela
i div-5 i Sparsörs A-lag. Resten kommer att delta i gemensamma ungdoms- och
juniorlag.
Delar av de spelare som är
med i samarbetslagen vann
Cup Denmark 2019 i augusti.
Denna cupvinst är frukten av
samarbetet och en jätteprestation av de som var med.
2018 då vi senast hade juniorlag på pojksidan med spelare i huvudsak födda -00, -01,
gick detta lag igenom seriespelet i juniorserien som seriesegrare med idel vinster 2018.
Många av dessa spelare utgör
idag stommen i Fristads A-lag
div-4.
– Samarbetet där flickor och
pojkar, från tretton år, spelar

tillsammans är väldigt bra.
Det är också ett av skälen
till att man avdramatiserar
första skoldagen på högstadiet.
Normalt är man jättenervös
men när man träffar ett tjugotal polare från gemenskapen
i fotbollen så blir skolstarten
helt odramatiskt.
– Tack vare samarbetet mellan
klubbarna kan vi idag ställa

upp med kompletta, konkurrenskraftiga lag vilket tidigare
var svårt för oss mindre klubbar. Det var därför det gemensamma arbetet startade och nu
ser alla bara fördelar med det
fina samarbetet.
– 2019 hade vi inget juniorlag
men nu kommer de som är födda 2002 och 2003 att bilda ett
starkt juniorlag och dessutom

Tillsammans utvecklar vi

Sjuhärad

finns det ett bra gäng bakom
som är födda 2004 och 2005.
Ungdomsfotbollen i Fristad,
Borgstena och Sparsör har 3035 stycken juniorer som tränar
regelbundet och vi ser ett ökat
intresse. Så det kommer att bli
ännu bättre framöver.
– Samarbete inom idrotten
är oerhört viktigt för våra ungdomar och vår bygd. Det ska-

par nätverk och bygger en
vikänsla över gränser.
Dessutom får vi på köpet tre
klubbar som har en fin ungdomsverksamhet vilken skall
verka flera år framöver, avslutar Thorbjörn Larsson, Thomas Lövqvist, Stefan Persson,
Peter Settergren och Daniel
Stockedal som är några av
ledarna.

FRISTAD
Askvägen • Fristad
Öppet vardagar 7-18, lördagar 9-13
Telefon 033 - 44 48 88
www.fristadbyggvaror.se
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Equmeniakyrkans
barn- och ungdomsverksamhet fyller 100 år!

Evelina Zetterström är ordförande i Equmeniakyrkans
barn- och ungdomsverksamheten i Fristad.
– Vår verksamhet har funnits i
hundra år 2019 och det har vi
firat med olika jubileumsaktiviteter, berättar Evelina.
– Firandet indelades i tre delar. I augusti hade vi ett populärt barnkalas vid Equmeniakyrkans sommargård Solviken
vid stranden av sjön Ärtingen
strax norr om Fristad. Dit var
alla välkomna och trots att
det regnade var vi många som
träffades och trivdes. Korv
med bröd och äta så mycket
glass man ville fanns på programmet tillsammans med olika lekar för barnen.
Andra delen var en så kallad
spårning. En vandring i Fristad under september. Fokus
var att visa Fristad, vilka vi är
och uppmärksamma att vi fyller hundra år.
Sista delen var en avslutande gala i kyrkan. Det kom ett
hundratal besökare. Jättekul
var att alla åldrar var representerade och hade anammat inbjudan. Det fanns de som varit
med från tidig början tillsammans med de som just blivit
medlemmar. Programmet delades in i tioårsperioder med
underhållning och bilder från
de olika perioderna. Vi samlade också in pengar genom
att auktionera ut bland annat
brasved i scoutkistor.

Solig sommarbild med ungdomskören Vågor
som många Fristadsungdomar passerat och har
anknytning till. Gruppen är samlad i det fina
vädret för att ta en bild vid en rauk på sin minnesfyllda körresa till Gotland 1984.
Flickorna i patrullen Lärkan SMU-scout
från mitten av sjuttiotalet. Främre raden från
vänster: Kicki Sandberg, Anette Gillberg, MarieLouise Andersson (nu Johansson) Bakre rad från
vänster: Carina, Susanne Dahlquist och Annelie
Dahlquist (nu Sibgård).

100 ÅR
– Det var olika fokus på de
tre jubileumsdelarna och jag
tycker att samtliga arrangemang var lyckade.
Barn- och ungdomsverksamheten har en stor betydelse

för kyrkan. Alla är välkomna.
Inte minst våra tonåringar
som har ett ställe dit man går
för att träffa sina kompisar.
Kyrkan är öppen varje dag och
inte minst fredagar är populä-

ra. Framtiden ser ljus ut då det
alltid finns behov av vår verksamhet där man genom scouterna får möjlighet att komma
ut i naturen, träffa kompisar
och lära sig att visa respekt för

varandra. Vi är flexibla, lyhörda för att kunna ändra och kalibrera vår verksamhet till vår
samtid och det är vi inte främmande för, avslutar Evelina
Zetterström.

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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0723-00 72 78
viktor@malmlundsmaleri.se
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FRISTADKRYSSET

Fyll i rutorna och skicka lösningen senast den 20 januari 2020 till: Fribo, Box 91, 513 21 Fristad.
Två pristagare får varsitt presentkort från Fristads Blomsteraffär.
Namn ................................................................................................... Telefon .....................................................

Vinnare!

Krysset i förra Fristad Runt vanns av:
1:a pris Andreas Jansson Fristad
2:a Berit Larsson Borgstena

Adress ...................................................................................................Ort ............................................................
11
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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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