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KRYSSET
Sidan 11

Fristads
bibliotek

9/5  -  30/5
Gunilla Brunnegård - måleri

5/6  -  24/7
Fristads Hembygdsförening

31/7  -  22/8
Gunilla Karlsson  -  textil

29/8  -  19/9
Patrik Johansson - måleri

26/9  -  17/10
Anja Ahlvik -  måleri

24/10  -  14/11
Sonja Greijer - textil

21/11  -  12/12
Anita Samuelson 
textil, smycken

Galleri
Glasverandan

Ann-Britt Boman
Ordförande, krösamaja, folkbildare
och medmänniska.

Sidan 6 Sidan 9

Sidan 10

Vänga Mosse 
sommarens utflyktsmål

Nytt boende för 
dig som är 70+

Sidan 4

Sidan 5

Borås mest uppskattade 
idrottsförening

Borås GIF har en stark tillväxt och på två år har man dubblerat medlemsantalet
och trenden håller i sig. Största ökningen är skidor och framför allt mountinbike.

FRIBO:s         solel räcker jorden runt!

Vi önskar alla våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Läs under sommarlovet 
Sommarboken - Vinn en bok

Torsdagen 11/6 kl.10-16.
Uppstart: Hämta Sommar-

bokens gympapåse
(Begränsat antal) och fyll 
med härlig sommarläsning

För alla mellan 6-12 år.

Strandbibblan
Långgrundet Asklandabadet    
Bibliotekets elcykel kommer 

lastad med barnböcker. 
Kom och låna böcker

mån 29/6-fre 3/7. kl.13-15 
vid fint väder. 

Håll dig uppdaterad via v 
år hemsida eller Facebook 

för aktuell information.

Gå in på hemsidan
För mer information om 

arrangemang och aktuella 
öppettider.

Tel. 033 35 88 09
fristad.bibliotek@boras.se

bibliotek.boras.se
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Kim Härö är ny kontorschef på 
Sparbanken Sjuhärad i Fristad. 
Han har varit i banken sedan 
2013 och arbetade tidigare 
på huvudkontoret i Borås 
med förmögenhetsförvaltning 
inom Private Banking.

– Fristad är en expansiv ort, 
säger Kim. Vår ambition är 
att vara aktiva, bygga nätverk 
och fungera som bollplank för 
företag och privatpersoner. 
– Jag som är delvis uppvux-
en på en gård tycker att det är  

extra intressant med alla skogs- 
och lantbruk i bygden som 
ligger rätt i tiden med vår 
gröna framtidsvärld. 

– Vi är fyra stycken som arbe-
tar på kontoret och ser gärna 

att fristadborna kommer in till 
oss så att vi kan stå till tjänst 
med service, information och 
allehanda bankärenden, hälsar 
Kim Härö.

Ny kontorschef

Är du en person som alltid har 
fullt upp? Eller älskar du att bli 
kvar i soffan hela dagen? 
Vissa blir rastlösa om 3 min 
spenderas mindre effektivt 
medan andra kan utan pro-
blem ägna hela dagen åt att glo 
på Facebook, Instagram eller 
Glamour på TV. Vi är olika 
helt enkelt. Vi föredrar olika 
saker. Men oavsett vad vi gil-
lar att göra eller inte göra har 
vi en sak gemensamt – våra 
hjärnor och kroppar mår bra 
av fysisk aktivitet.

Under de senaste månadernas 
Corona-kris har vissa personer 
blivit mer fysiskt aktiva än 
innan, det är ju trots allt inte 
farligt att vistas utomhus och 
gå promenader. Andra har, av 
rädsla för att bli smittade, valt 
att stanna inomhus för att helt 
undvika att komma nära nå-
gon annan människa. 
Problemet med att stanna inne 
hela dagarna är att man riske-
rar att få för lite motion, för lite 
fysisk aktivitet.

En stor global kartläggning 
av aktivitetsnivån i 122 länder 
visar att en tredjedel av vuxna 
och tre fjärdedelar av ung- 
domar inte uppnår de rekom-
menderade riktlinjerna för 
fysisk aktivitet. Generellt gäller 
att män är mer aktiva än kvin-

Det sammanlagda TV-tittandet 
ökar, allt fler åker bil och mer 
än var sjunde svensk har en 
stillasittande fritid. Stillasit-
tande innebär att man under 
dagen inte utför tillräckligt 
med lågintensiv fysisk aktivitet 
och inte använder sina stora 
muskelgrupper tillräckligt för 
att möta rekommendationerna.

Passa på att komma ut i 
Fristads vackra natur vid den 
här tiden på året. Gräset är inte 
grönare på andra sidan så passa 
på att njuta på hemmaplan 
denna sommar. Och varför 
inte göra det på ett fysiskt 
aktivt sätt?

Önskar alla i Fristadbygden
en underbar vår och sommar.
Var rädda om er  

nor och äldre är mer inaktiva 
än yngre. Bland barn är pojkar 
oftast mer aktiva än flickor.
I höginkomstländer visar tren-
den att arbetsrelaterad aktivitet 
sjunker men fritidsaktivitet 
ökar hos vuxna.

WHO (World Health Organi- 
sation) rekommenderar fysisk 
aktivitet sammanlagt 30 mi-

nuter dagligen och därmed 
kan en person som inte upp-
når denna gräns betraktas som 
fysiskt inaktiv. Låg fysisk ak-
tivitet ger konsekvenser som 
försämrad cirkulation, ämnes-
omsättning och minskad mus-
kelkraft. Om man av någon 
anledning tvingas till säng-
läge har man efter 2-3 veckor 
tappat ca hälften av sin 

maximala syreupptagningsför- 
måga, fått minskad muskel-
massa och mineralförlust från 
skelettet.

I Sverige sker en oroväckande 
utbredning av fysisk inaktivi-
tet. Detta trots nationella rikt-
linjer och spridning av infor-
mation om hur viktigt det är 
att bli, och förbli, aktiv. 

Aktiv inaktivitet

Kjell-Ove Sethson
Vd på Fristadbostäder AB
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Take Away, hemleverans och Meröppet

Fristad har fått ett ”Nytt” bibliotek

Fristad bibliotek är nyrenove-
rat. I de ljusa och rymliga lo-
kalerna har man lagt nytt golv, 
målat väggar, placerat nya 
möbler, installerat modern be-
lysning och fått en ny informa-
tionsdisk. 
För att uppnå optimal rymd 
och ljus har samtliga bokhyl-
lor fått en ny, annorlunda, mo-
dern placering. Även perso-
nalutrymme och kontor har 
uppdaterats.

– Det är ljust och rymligt så 
vi är jättenöjda med resultatet, 
säger bibliotekarie Inger 
Arhusiander. Låntagarna är 
också nöjda och gratulerar 

till våra stora, fina och ljusa  
lokaler.
– Renoveringen startade i bör-
jan av året och biblioteket öpp-
nade åter sjätte april. Planerna 
var att bjuda in till en offi-
ciell invigning 30 maj men på 
grund av pandemin skjuter vi 
den framför oss. Vi återkom-
mer med dag och tid.
I dessa tider av pandemi erbju-
der Fristad Bibliotek hemleve-
rans och leverans utanför bib-
lioteksentrén.
Take Away
– Take away är ett sätt att låna 
utan att gå in i biblioteket. 
Ring oss så hämtar och läm-
nar vi böcker utanför entrén!

Hemleverans
– Vill du att biblioteket kom-
mer hem till dig?
I  coronatider erbjuder vi hem- 
leverans. Vi kommer till dig 
med böcker och hämtar de 
som du vill återlämna. Tjäns-
ten är för alla som tillhör en 
riskgrupp. 
För Take Away och Hemleve-
rans gäller att man ringer el-
ler mailar till biblioteket. Tele-
fon: 033- 35 88 09 eller mail: 
fristad.bibliotek@boras.se
Meröppet
För att ge låntagare större till-
gång till biblioteket kommer 
man framöver att införa Mer-
öppet. Det innebär att besökare 

får tillgång till biblioteket från 
klockan sju på morgonen till 
tjugotvå på kvällen alla veck-
ans dagar. Det gäller även när 
det inte är bemannat med per-
sonal. För att få tillgång till 
Meröppet behöver man ett 
speciellt lånekort och få in-
struktioner om handhavandet 
från personalen. 
Evenemang
I och med risken att bli smittad 
med Covid 19 är samtliga eve-
nemang inställda. Det gäller 
allt från sångstunder, bokcirk-
lar med flera. Håll dig uppda-
terad på bibliotekets hemsida 
och på facebook.com/fristads-
bibliotek

Digitala tjänster
Fristad bibliotek erbjuder fle-
ra gratis digitala tjänster. Läsa 
böcker, lyssna på musik och se 
filmer. Med lånekortet loggar 
man in och därefter väljer man. 
Använd gärna våra datorer el-
ler logga in med egen dator på 
vårt WiFi. Naturligtvis har du 
möjlighet att både skriva ut, 
kopiera och få hjälp att scanna. 
 
För mer information kontakta 
Fristad bibliotek. Telefon 033-
35 88 09 eller mail: fristad.bib-
liotek@boras.se

– Välkommen till Fristads 
”Nya” Bibliotek!
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NU STARTAR 
NATTVANDRING
I FRISTAD

I arbetet med att skapa mer 
trygghet i Fristad är FRIBO 
och Hyresgästföreningen 
med och stöttar den nybilda-
de föreningen Nattvandring 
och Grannsamverkan.

Föreningen är en del av 
Framtid Fristad och stöttas 
även av riksnätverket Natt-
vandrare i Sverige.

– Vi kommer att finnas ute 
kvällar och nätter på freda-
gar och lördagar samt på hög-
riskhelger, säger föreningens 
kontaktman Daniel Rudquist.

Nattvandrarna är vuxna över 
25 år som är goda förebilder 
för unga. Målet är att finnas 
till hands för att sätta grän-
ser, skapa trygghet och ge 

stöd och hjälp när det behövs. 
Alla nattvandrare bär den lätt 
igenkännliga gula jackan när 
de är i tjänst.

Vill du vara med och engage-
ra dig så är du välkommen att 
kontakta Daniel Rudquist
Tel 0707 72 15 49 eller
nattvandrarna@
framtidfristad.se

Nattvandrare i Sverige är en ideell, organisation för lokala 
grupper och föreningar. Syftet är att det ska finnas vuxna 
förebilder med stöd och social trygghet bland unga människor 
när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro 
förebygger också skadegörelse, våld och drogmissbruk.

NATTVANDRARNA
Sedan 1989

Hur påverkas din ekonomi om det 
som inte får hända ändå händer?
Arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom kan drabba alla, 
men med rätt försäkring tryggar du ekonomin för dig 
och din familj. Var förberedd om det oförutsedda händer.

Välkommen att boka tid för Trygghetskontroll.
0723-00 72 78

viktor@malmlundsmaleri.se

Nytt boende för 
dig som är 70+

Fristadbostäder AB, FRIBO, 
arbetar med ett projekt för 
nyproduktion av trygghets-
boende för målgruppen 70+. 
Det handlar om totalt 29 
tvårumslägenheter på 60 - 65 
kvadratmeter som skall byggas 
på kullen vid Prästskogsvägen 
i Fristads centrum.
För drygt elva år sedan bör-
jade man diskutera att bygga 
fler bostäder i Fristad. Detalj-
planen som togs fram gällde 

bland annat Åsbo- och Präst-
skogsvägen. FRIBO har sedan 
dess byggt höghusen på Ås-
bovägen som var inflyttnings-
klara 2015 och nu tar man tag 
i nästa etapp på Prästskogs- 
vägen.

Trygghetsbostäderna skall 
ligga på höjden vid Prästskogs- 
vägen och man riktar sig till 
målgruppen 70+. 

Det blir ett fyravåningshus 
med gemensamhetsyta på 
översta planet där det också 
anläggs en terrass. Lägenhe-
terna får genröst ljusinsläpp 
via balkong eller uteplats. 

I fastigheten planeras det  
också för gym och ytterligare 
gemensamhetsutrymmen som 
bidrar till ökad kvalité och 
trivsel för de boende.

FRIBO ś vd Kjell-Ove Sethson 
betonar att det inte är ett vård-
boende utan man vänder sig 
till ”friska unga” pensionärer 
som vill ha tillgång till sociala 
aktiviteter, ökad tillgänglighet 
och ett tryggt boende i centrala 
Fristad.

För att få tillgång till lägen-
het är kravet att minst en i hus- 
hållet skall vara sjuttio år.

FRIBO kommer, när upp-
handling med mera är 
avklarat, att presentera en 
informationskampanj där man 
även kan anmäla sitt intresse. 

Att sätta spaden i jorden och 
starta bygget är tänkt vid års-
skiftet 2020-2021 och enligt 
plan skall det vara inflyttnings-
klart nån gång under 2022.
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Borås mest uppskattade 
idrottsförening

Idrottsföreningen Borås GIF 
har två arenor. En på stadsde-
len Sjöbo vid kanten av Vis-
kans utlopp från Öresjö. Där 
tränar och spelar man fotboll, 
innebandy, ishockey och line-
dance. 200 meter över havet 
mot Fristad i Knektås ligger 
den andra arenan med klubb-
huset GIF-Stugan. Där tränar 
man orientering, mountinbike, 
längdskidor och skidskytte. 
Föreningen har drygt sex- 
hundra medlemmar och av 
dem är ca 400 knutna till verk-
samheterna vid GIF-Stugan.

Jonas Peterson är ordförande 
för sektionen som håller till i 
Knektås.
Föreningen har en stark till-
växt och på två år har den 
dubblerat medlemsantalet och 
trenden håller i sig. Största ök-
ningen är skidor och framför 
allt mountinbike som startade 
för tre och ett halvt år sedan. 
På måndagsträffarna kommer 
drygt 130 deltagare i alla 
åldrar för att cykla, träna och 
trivas tillsammans.
Traditionellt är GIF-Stugan en 
vinterarena men nu är det verk-
samhet året om. Att cyklingen 
har blivit så stor skvätter också 

på orienteringssektionen som 
även de ökar sin verksamhet. 
– En nyckel till framgång 
är att föräldrar och ungdo-
mar tränar tillsammans, säger 
Jonas Peterson. Man åker ge-
mensamt och tränar sedan på 
sin egen nivå. Är det inter-
vall så springer de yngre kor-
tare sträcka och äldre springer 
längre. Att träna tillsammans 
är uppskattat av föräldrar som 
då får ett eget träningspass 
samtidigt som man kör barnen 
till träningen.
Under sommarhalvåret är 
måndag och torsdag cykel-
träning och onsdagar kom-
mer orienterarna och intar 
banor och omkringliggande 
skog och mark.
Det upplägget avslutas i okto- 
ber då man växlar till bar-
marksträning tisdag och tors-
dag på skidor och fortsätter så 
hela vintern med skidåkning 
på snö.
– Vår ambition är att alla ska 
känna gemenskap, glädje och 
få motion. Det är ledorden och 
grunden för att bygga en stark 
bas och successivt flytta med 
våra ungdomar upp i åldrarna 
så långt som de vill. Antingen 
elitsatsning eller att växla över 

till ledare och tränare. Vill 
man inte elitsatsa ska det fin-
nas en miljö där man fortsatt 
kan vara med och träna.
– Vi har en tydlig bild på hur 
vi ser på oss och vår förening 
vilket gör att parallellt med 
ökat antal medlemmar så ökar 
också antalet ledare. Våra fem 
cykelgrupper med 20 - 25 del-
tagare i varje grupp kräver 
flera ledare som kan hålla ihop 
grupperna i skogen. Idag har 
vi 25 ledare på cykellistan och 
vinterverksamheten har 20 
ledare. Så det känns att vi har 
har en bra rekrytering som 
hänger med i föreningens ut-
veckling.
– Det finns ett stort engage-
mang och vilja i Borås GIF 
att göra saker som är fantas-
tiska både för barn, ungdom 
och föräldrar men lika mycket 
hos vårat veterangäng som är 
uppe i stugan på måndagsför-
middagar där de träffas, vand-
rar, målar, snickrar och tar ned 
träd för att hålla stugan och 
verksamheten igång.
– Området vid GIF-Stugan har 
blommat upp och vi har gjort 
omfattande investeringar. 
Både utvändigt med cykel-
slingor, hinderbanor och grill-
platser. Sista året har vi ock-
så uppdaterat duschutrymmen 
och målat om stugan invändigt 
och våra veteraner målade om 
den utvändigt för två år sedan. 

– Idag diskuterar vi med Borås 
Stad om att asfaltera en slinga 
som en rullskidbana och asfal- 
tera aktivitetsytor för att ge 
personer med rörelsevariatio-
ner möjligheter att komma ut 
i skog och mark.
– Vi har ett gott och konstruk-
tivt samarbete med Borås Stad 

sedan flera år med bland annat 
anläggningsbidrag. Västergöt-
lands Idrottsförbund har även 
hjälpt till vid de sista investe-
ringarna då vi lagt över 900 
000 kronor för vattenpump 
och snöproduktionsutrustning 
och utbyggnad av elljusspåret. 
Vill också nämna Sparbank-
stiftelsen som stöttat oss vid 
flera tillfällen. 

Vi förstår att våra bidrags- 
givare tycker att pengarna gör 
nytta då de ser att anläggning-
en blir bättre, utnyttjas av alla 
åldrar och att föreningen får 
fler medlemmar.

– Vår vision är att vi ska 
bli Borås mest uppskattade 
idrottsförening.
Det ska finnas en tydlighet. 
Gemenskap och glädje ska ge-
nomsyra vår verksamhet. Alla 
ska vara välkomna att delta i 
grupp eller träna enskilt.

Jonas Peterson kommer från 
Jönköping och har varit skid-
åkare på elitnivå fram till han 
fyllde 26 år. Han gillar att cyk-
la och har bland annat genom-
fört cykelvasan.
– Jag flyttade till Borås 2000 
men smålänningen i mig finns 
kvar, säger Jonas.
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PORTRÄTT

Ann-Britt Boman
Ordförande, krösamaja, 
folkbildare och medmänniska

I detta numret av Fristad Runt 
porträtteras Ann-Britt Boman. 
Hon är en kändis som varit ak-
tiv i flera delar av samhället 
och satt sin positiva prägel på 
saker och ting som hon tycker 
är viktiga. Inte minst när det 
gäller att dokumentera, spara 
och förädla sådant som kom-
mande generationer har nytta 
och glädje av.

Ann-Britt föddes 17 december 
1939 då Ryssland annekterade 
Finland under vinterkriget och 
nazisterna tågade in i Polen och 
startade andra världskriget. 

– Hoppas att vi hinner hem 
innan ryssen kommer var det 
första mamma sa när jag föd-
des. De flesta var rädda för att 
ryssen skulle gå via Finland in 
i Sverige. De hade tydligen väl 
förberett en sådan inmarsch, 
säger Ann-Britt.

Ann-Britt föddes i Norra Björ-
ke socken strax nedanför Hun-
neberg. Där låg tre socknar 
som tangerade varann. Väs-

tra Tunhem kallades ”Tunhe-
me harra (herrar)” belägen vid 
Vänern och Flo med bördig 
lerjord och de ”rike flobön-
nera”. Norra Björke socken 
i mitten där bodde ”Björke- 
stollar”. Det var här man hitta-
de den stora guldfyndigheten 
Vitteneskatten. Fyra och en 
halv guldring på sammanlagt 
1,9 kg är Sveriges tredje största 
guldskatt. Den kan man nu se 
i Guldrummet på Historiska 
Museet i Stockholm.

– Mina föräldrar hade ett små-
bruk. På denna tid var alla går-
dar ungefär lika stora i Väst-
sverige. Man hade 7-8 kor, 
några hästar och 25 tunnland 
åker och ett 40 tal tunnland 
skog. Vi kallar det för små-
bruk men då var det det nor-
mala. Nästan naturahushåll-
ning och jag inser nu mer och 
mer hur unikt det är att fått 
vara med och uppleva detta.

Hitler förde krig och bönderna 
blev militärer och kvinnorna 
fick sköta hela gården med alla 

sysslor. Det fanns inga pengar 
till maskiner eller att anställa 
pigor och drängar. Hela famil-
jen arbetade i jordbruket. 

När Ann-Britt blev tjugo år tog 
hon studenten via Hermods 
distansutbildning.

– När jag skulle ta studenten 
i luciaveckan 1960 fick pappa 
en kraftig hjärtinfarkt vilket 
han lyckligtvis klarade av. 
Efter det sålde vi djuren och 
strax därefter flyttade jag till 
Lund för att börja läsa på uni-
versitetet.

I Lund studerade Ann-Britt 
svenska och historia. Hennes 
mål var att bli lärare. Efter  
ett par intensiva år i Lund  
sökte hon till lärarhögskolan  
i Malmö och examinerades  
senare som ämneslärare.  
Första arbetsplatsen blev 
Pildammsskolans högre 
allmänna läroverk i Malmö.

Ann-Britt träffade sin Gunnar 
redan 1957 men det tog någ-
ra år innan de riktigt förstod 
att de var ämnade för varan-
dra. Han kom till Ann-Britt i 
Lund för att studera och efter 
åtta gemensamma år flyttade 
de till Fristad. Här fick Gunnar 
anställning som skolpsykolog 
och Ann-Britt började på folk-
högskolan.

Tillsammans fick Ann-Britt 
och Gunnar en son och en 
dotter. 
– Vi hade två barn men vår 
son dog i cancer 1 juni 2018. 
Jag följde honom genom hela 
den svåra sjukdomstiden, 
säger Ann-Britt

Idag har de fyra barnbarn  
varav två studerar i Lund. Dit 
reser de gärna och hälsar på 
samtidigt som de återupplever 
nostalgiska minnen från förr.

1968 startade Komvux och 
eftersom Ann-Britt sysslat 

med vuxenutbildning större 
delen av sitt liv så var det gan-
ska självklart att söka sig dit. 
Där blev hon kvar i trettio 
år och slutade 2009 då hon 
fyllde 70 år.

Under flera år har Ann-Britt 
varit politiskt aktiv. 1985 kom 
kommundelsreformen och i 
kommundelsnämnden satt 
hon med i drygt tjugo år som 
representant för centerpartiet. 
Därefter gick hon över till kul-
turnämnden och kommunfull-
mäktige under flera perioder.

Ann-Britt har ett starkt enga-
gemang i hembygdsrörelsen 
vilken är den största folkrörel-
sen i Sverige med över en halv 
miljon medlemmar där Fri-
stads Hembygdsförening är en 
av de största i Västergötland.

Hembygdsföreningen i Fristad 
kom till för att ta vara på de 
små stugor som ligger vid in-
farten till Fristad. De unika 

Mölarps kvarn ägs och sköts av Fristad Hembygdsförening. Nuvarande byggnader är från 1800-talet. 
Kvarnen var i bruk fram till 1968. Därefter har den renoverats och ett nytt vattenhjul har tillverkats så 
det åter går att mala i kvarnen.
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husen från 1600-talet är de 
nordligaste sydgötiska stugor-
na som finns bevarade. Den 
gamla vägen breddades och de 
gamla stugorna skulle rivas. 
Föreningen lyckades rädda 
dem för eftervärlden och på 
den vägen är det.
– Kvarnen i Mölarp köpte vi 
av stiftet år 2000. Tillsam-
mans rustade vi upp den och 
idag är det vår förenings- 
lokal och samtidigt en populär 
samlingspunkt för besökare 
och naturintresserade med ett 
fantastiskt natur- och strövom-
råde året runt. 

– Därefter fick vi förfrågan om 
att även rädda den unika ram-
sågen som är kvarnens närm- 
sta granne. Vid årsmötet för 
tre år sedan bestämdes att 
försöka rädda taket. Men ef-
ter ansökan till länsstyrelsens 
byggnadsvårdsenhet lyckades 
vi restaurera hela sågen som 
idag står klar och används vid 
återkommande publika evene-
mang. 

– Att restaurera sågen gör sig 
inte självt. Jag frågade om det 
fanns några frivilliga som kan 
tänka sig att ställa upp och det 
kom tio stycken. Det är så fan-
tastiska människor i vår för-
ening. Tillsammans skapade 
de en arbetsgemenskap som 
har blivit en sammansvetsad 
grupp där man träffas och 
trivs.

– Hembygdsföreningen har 
fått hyra en lokal av Fristad-
bostäder där vi samlar arkiv, 
bilder, dokument, information 
om personer, ljudfiler och fil-
mer. Vi skapar också *byg-
deband med fakta och berät-
telser. Fristadborna får gärna 
lämna in bilder märkta med 
namn på de som är med på 
bilderna.
– 2007 var det hundra år se-
dan Astrid Lindgren föddes 

då inbjöd vi samtliga försko-
lor och lågstadier i Fristad till 
Folkhögskolans museum. Vi 
klädde ut oss och showade. Jag 
var krösamaja och fick berät-
ta skrönor om Fristad. En sol-
dat som glömts kvar på Frista 
Hed fanns också med i upp-
sättningen med sitt muske-
dunder. Ungarna var så med i 
föreställningen och vi skåde-
spelare hade riktigt roligt. 

Föreningen tar emot skolklas-
ser och informerar om Fri-
stadbygdens historia. Exempel 
är skolmuseet i prästgårdens 
flygel, Mölarps Kvarn, sydgö-
tiska stugorna, Tingskällan, 
Galgbacken och Kungagraven.

Vi ska inte glömma att berät-
ta om tidningen Fristadbygden 
som kommer ut en gång varje 
år sedan 1978.

Ann-Britt har gett ut två böck-
er och en tredje är på gång.
– Den första handlade om 
Komvux, den andra heter 
”Norra Björke - en socken med 
guldkant” och den som jag 
arbetar med nu ska få titeln 
”Röster från förr och nu”. Det 
är minnen från Norra Björke 
med reflektioner där jag tittar 
tillbaka och ser vad som har 
ändrat sig och vad man kan 
fundera över.

– För min del är jag glad för 
varje dag jag kan sitta fram-
för datorn och arbeta och för-
söka nyttja varje dag till att 
sammanfatta det som har hänt. 
Det finns mer att göra med 
föreningen. Flera studiecirklar 
om Fristad och omvärlden ska 
starta till hösten och förfråg-
ningar om att jag ska komma 
och berätta. Vår förening ska 
också, som vi brukar, arrange-
ra intressanta resor och utflyk-
ter. Sedan är det fortsatt arbete 
med att dokumentera vilket är 
av godo för framtiden.

Flera hundra besökare kom en solig dag i augusti för att se biskop Åke Bonnier tillsammans med Ann-
Britt Boman inviga Lövåsens såg och hålla friluftsgudstjänst.

Fristads Hembygdsförening räddade Klockarebolet och Ekalyckan till eftervärlden. De sydgötiska 
stugorna ligger väl synliga vid infarten till Fristad från Borås. Ryggåsstugan Ekalyckan, närmast 
järnvägen är äldst, kanske från 1600-talet. Den andra stugan, Klockarebolet, var avsedd som bostad åt 
klockaren i början av 1800-talet. De vackert röda stugorna är bland de nordligaste av denna typ.

*BYGDEBAND
Här hittar du berättelser om vanliga människors märkvärdiga liv. Just nu finns 
över en miljon platser, personer, bilder och dokument. Bakom materialet står 
ca 650 hembygdsföreningar. För att ta del av allt material behöver du inget 
användarnamn eller lösenord - databasen är öppen för alla som har intresse 
av sin hembygd. Bygdeband ägs av Sveriges Hembygdsförbund
Om du vill ta del av innehållet klickar du på länken www.bygdeband.se

– Jag försöker vara positiv. Om jag sätter tio lökar och endast fem kommer upp så tittar 
jag hellre på de som kommer upp. Allt går mycket lättare då, avslutar Ann-Britt Boman.
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I miljöarbetet med målet att 
sänka energiförbrukning och 
bli fossilfri senast 2030 ingår 
Fristadbostäder AB, FRIBO, 
i nätverket 7miljö. Det är ett 
nätverk där de fem kommu-
nala bostadsbolagen i Fristad, 
Vårgårda, Bollebygd, Trane-
mo och Ulricehamn samlas 
för att arbeta med miljö- och 
kvalitetsfrågor inom respek- 
tive organisation.
Bostadsbolagen startade nät-
verket på nittiotalet och fann 
direkt flera synergieffekter. 

Man insåg snart också att man 
inte hade den kompetens som 
behövdes för att ta ytterligare 
steg i sitt miljöarbete varför 
man anställde en miljösam-
ordnare.

Sedan 2019 är Cathrine 
Andersson nätverkets hållbar-
hets- och kvalitetssamordnare.

– Ett ökat intresse och enga-
gemang bidrog till att samtli-
ga bolag är miljöcertifierade 
enligt ISO 14001. För att bli 

certifierad enligt ISO 14001 
måste företag uppfylla en del 
kriterier, varav det viktigas-
te är att ha ett ledningssys-
tem som en naturlig del av den 
dagliga verksamheten. Led-
ningssystemet ska underhållas 
löpande och visa på att man 
aktivt arbetar för att minska 
negativ miljöpåverkan.
– Min roll är att se till att vi 
har ett aktivt miljöarbete med 
hjälp av bolagens ledningssys-
tem, säger Cathrine Anders-
son.

– Nätverket och dess sätt att 
arbeta är unikt i Sverige. Ett 
bevis på det är inbjudan till 
allmännyttans rikskonferens i 
Lund 2019 för att hålla före-
drag och informera om vår ge-
mensamma miljöverksamhet.

– Alla i organisationen ska 
sträva efter att ha ett bra miljö-
tänk, arbeta med miljön både 
nära och i hela organisationen. 
Så om miljöfrågorna genom-
syrar företagets verksamhet är 

ledningssystemet ett verktyg 
som fungerar att arbeta med.

– Det är ett jättekul och inspi-
rerande att få arbeta tillsam-
mans med bostadsbolagen 
där ett av våra mål är att bli 
fossilfria senast 2030, säger 
Cahtrine Andersson.

Aktivt miljöarbete inom 
bostadsbolag i Fristad, Vårgårda,
Bollebygd, Tranemo och Ulricehamn

Cathrine Andersson är 
hållbarhets- och kvalitets- 
samordnare. för nätverket 
7Miljö där fem bostadsbolag 
i sjuhäradsregionen ingår.
Foto Anna Sigvardsson

konstruktion, verktyg, fantasi 
bearbetning, plaststansning 
detalj, kunskap, nytänkande 
livboj, formsprutning, design 
säkerhetsprodukter, färg, form
generationer, utveckling, lokalt

 
Expressv 5, 513 32 Fristad
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Tel: 070-326 16 97

FRISTADS VÄRME
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Populär
ridklubb 
inviger

nytt ridhus
Tämta Ridklubb är en ideell 
förening som startade 1973 i 
liten skala med ett fåtal hästar. 
Idag har man cirka 300 med-
lemmar och är ansluten till 
Svenska Ridsportsförbundet. 
Sedan starten bedriver man 
ridskoleverksamhet och har 
idag cirka 200 lektionsryttare 
och 16 ridskolehästar i stallet. 
Ridskolan vänder sig till ny-
börjare och tävlingsryttare, 
gammal som ung. Föreningens 
motto är att alla skall ha roligt 
och utvecklas genom ridspor-
ten i en miljö där säkerhet och 
gemenskap är i fokus.

Det nya ridhuset med ridbana 
på 22 x 65 meter är det senas-
te i uppdateringen av anlägg-
ningen och tillsammans med 
föreningens drygt elva hek-
tar skog och hagmark ger det 
en fin upplevelse för den rid- 
intresserade.

– Vi börjar att bli ganska  
nöjda nu med ny paddock, nytt 
ridhus, stall och parkering, 
säger Monica Röed som är 
häst och stallskötare på Tämta 
Ridklubb.

Vänga Mosse är en stor och 
opåverkad högmosse där man 
kan gå torrskodd på tillgäng-
lighetsanpassad spång över 
mossen. Där finns också fågel-
torn för att få en fin utsikt över 
området med sitt växt- och 
djurliv. 
Den första kartan där mossen 
är med är från 1646. Mossen 
hade då samma utbredning 
som idag. Längs Säveåns båda 
sidor har man under lång tid 
slagit ”maderna” för att få hö 
till djuren. 
Vegetationen domineras av 
olika starrarter i kanterna,  

sileshår, hjortron och klock-
ljung på tuvorna medan blåbär 
och lingon tar vid i de torrare 
delarna där mossen höjer sig 
över omgivningen.
Vänga Mosse har föränd-
rats de senaste 100 åren. 
Från att ha varit en mer  
öppen mosse har den delvis 
växt igen. Torvlagret är i 
genomsnitt 4 meter tjockt och 
under det finns sand- och grus-
botten.
Många fågelarter är anpassade 
till naturreservatet. En mer 
öppen våtmark ska återska-
pas. Bli därför inte förvånad 

om du ser att man har avver-
kat och kört ut träd och buskar 
från mossen.

Så här hittar du!
Vänga Mosse ligger cirka 15 km 
norr om Borås centrum nära 
riksväg 42 vid Vänga. Närmaste 
busshåll- platser är Vänga 
kyrka och Solgärdet som ligger 
vid reservatet. 

Passa på att också besöka 
Vänga Kvarn café & bageri. 
Öppet tisdag-söndag, kl 11-17, 
i juni, juli och augusti.

Vänga Mosse 
sommarens utflyktsmål
Kombinera med ett besök till 

natursköna Vänga Kvarn

För mer information och ladda ner broschyr gå till www.boras.se och sök ”vänga mosse”.

Foto Kjell Johansson
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Sedan 2013 har Fristadbostä-
der AB haft en långtgående 
strategi i sitt arbete med att 
skapa fossilfri elektricitet och 
strategi att bli fossilfria i sin 
egen verksamhet. Det hand-
lar i nuläget om att man bland 
annat producerar egen el med 
hjälp av solceller.

– FRIBO har skrivit på all-
männyttans klimatinitiativ 
som är en avsiktsförklaring 
där vi arbetar för att att bli fos-
silfria till 2030, säger FRIBO:s 
vd Kjell-Ove Sethson.

– 2013 gick vi med i "Sol i 
väst". Detta var ett initiativ 
av Energikontor Väst som är 
det regionala energikontoret i 
Västra Götaland och en del av 
Innovatum. De driver nätverk 
och projekt tillsammans med 
offentliga organisationer och 
näringsliv. Målet är att främ-
ja energiomställningen genom 
energieffektivisering och ökat 
nyttjade av förnybar energi. På 
uppdrag av Energimyndighe-
ten samordnar och stöttar de 
även kommunernas energi- 
och klimatrådgivare.

– Vi samarbetar också med 
flera av allmännyttans bo-
stadsbolag i Sjuhäradsbygden 
och tillsammans ingår vi, se-
dan slutet av nittiotalet, i nät-
verket ”7miljö”, (läs mer på 

www.7miljö.se). Ett fruktsamt 
samarbete där bolagen stöt-
tar varandra och arbetar med 
ständiga förbättringar. En 
samordnare från nätverket ar-
betar också en dag i veckan på 
respektive bostadsbolag och 
kallar till gemensamma nät-
verksträffar.

FRIBO har idag tre solcells-
anläggningar som beräknas ge 
ca 90 000 kilowattimmar per 
år.
– Anläggningen på Tärnavä-
gen 2, i anslutning till FRIBO:s 
kontor, förser oss med förnyel-
sebar energi till allt kontors-
arbete. Anläggningen laddar 
också våra bilar och elverktyg.

– På Hammarbyvägen 20 och 
24 har två stycken carportar 
fått solceller på taken. Den in-
stallationen levererar idag vär-
me och varmvatten till hela 
bostadsområdet en solig dag 
genom att förse våra värme-
pumpar med solel.

– På Prästskogsvägen har vi 
lagt solpaneler på tvättstugans 
tak. Dessa driver tvättstugan 
samt pumpar med mera i bo-
stadsområdet.

– Tekniken med solceller har 
funnits i över femtio år och 
både verkningsgrad och pris 
har förändrats över tid. Idag 

är det både billigare och leve-
rerar mer energi men i grund 
och botten är tekniken den-
samma. Solcellerna produce-
rar el från solen utan problem 
och har en livslängd på 40-50 
år. Investeringen beräknas be-
tala sig på en tioårsperiod och 
därefter kan man säga att man 
har tillgång till gratis el.

– För framtiden utreder vi 
om det är möjligt att använda 
även elektriska robotgräsklip-
pare på våra grönytor. Om det 

fungerar blir det billigare och 
fossilfritt. Robotgräsklippare 
förknippar man med villaträd-
gårdar men utvecklingen har 
tagit fart så nu används den 
också på större ytor som till 
exempel fotbollsplaner med 
mera. Vi är övertygade om att 
denna teknik är mogen för att 
användas i vår fastighetssköt-
sel. 

Varje dag levererar FRIBO:s 
solceller energi som används 
till maskiner, pumpar, bilar, 

värme och varmvatten med 
mera. De dagar som anlägg-
ningarna levererar mer än vad 
som går åt matas överskot-
tet ut i Vattenfalls nät vilket 
vilket ger FRIBO en intäkt.

– Anläggningarna levererar ca 
90 000 kilowattimmar per år 
vilket skulle göra det möjligt 
för en bil att färdas elva varv 
runt jorden och vi beräknar att 
bli fossilfria redan om några 
år, säger Kjell-Ove Sethson.

FRIBO:s         solel 
räcker jorden runt!
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FRISTADKRYSSET

Fyll i rutorna och skicka lösningen senast den 30 juni 2020 till: FRIBO, Box 91, 513 21 Fristad.

Två pristagare får var sitt presentkort från Fristads Blomsteraffär.

Namn ................................................................................................... Telefon .....................................................

Adress ...................................................................................................Ort ............................................................

Krysset i förra Fristad Runt vanns av:
1:a pris Marita Källberg Borgstena

2:a BÅ Persson Fristad

Vinnare!
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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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