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Rekoringen
är en succé!

Fristads

bibliotek

Moa Bråting, Karin Tornberg, Axel Petrén och Albin Karlsson är fyra av de många elever
som övar enskilt och i grupp i Musikens Hus i Fristad.

Fullt ös i Musikens Hus
Sidan 5

För aktuella öppettider
kontakta biblioteket.
Tel. 033 35 88 09
fristad.bibliotek@boras.se
bibliotek.boras.se

Galleri

Glasverandan

Bus & Lek

Välkommen
till Öppna förskolan
Sidan 7

Vävutbildningen
Fristads folkhögskola
Clary Cecilia

MERÖPPET

Fler upptäcker
Mötesplats Fristad

Välkommen att
besöka biblioteket
Sidan 8

Sidan 10

Borås 400 år
Sparsörskolorna
Patrik Johansson
Tuschteckningar

KRYSSET
Sidan 11

KOM IN OCH PROVA

en av Borås bästa biltvättar med dubbelvaxprogram och skinande resultat!

Stora vägen 24, Fristad • 033-26 04 00
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Framtid Fristad – föregångare
med engagemang och delaktighet
Alldeles nyligen presenterade
Framtid Fristad en utvecklingsplan för Fristadbygden.
Planen är gedigen och imponerande och är ett resultat av
över två års arbete. Många
människor har lagt ned ett
enormt arbete för att utveckla
och bry sig om sin bygd.
Framtid Fristad har ett viktigt
uppdrag, att samverka för en
fortsatt positiv utveckling av
Fristadbygden och aktivt medverka till att skapa en trygg och
utvecklande miljö. En lokal
utvecklingsplan är ett led i
denna utveckling. Det är ett sätt
att fånga upp viktiga frågor,
samverka med kommunen och
hålla viktiga frågor levande.
Nu kommer vi att diskutera planen i olika sammanhang och
i olika förvaltningar i Borås
Stad.
En lokal utvecklingsplan för
Fristadbygden ersätter inte
detaljplanen men kommer att
beskriva hur Fristadbygden ser
ut idag och lista upp förslag på
prioriteringsområden.

uppdraget att koordinera och
marknadsföra jubileumsåret
och det planeras för en mängd
olika aktiviteter, där bland
annat Borås Stad och Framtid
Fristad är delaktiga i det nya
konceptet
”Sommartorsdagarna on tour”. Mer om detta
i nästa nummer…
Så visst ger engagemang och
hög delaktighet resultat!
Tommy Jingfors
Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Syftet med planen är att skapa
ett dokument som följs upp,
uppdateras och hålls levande
år efter år. Läs den gärna!
Äntligen kommer den nya
Idrottshallen att börja byggas.
Det har varit en lång resa, från
det att Fristad GoIF tog initiativet. Tanken från början var
att föreningen skulle bygga i
egen regi med ett så kallat an-

läggningslån från Borås Stad,
men föreningen kände att det
var ett litet för stort steg att ta
och då blev det i kommunal
regi istället. Nu är tidsplanen
spikad, med start i december
och färdigställande i december 2021. Ett härligt tillskott
till Fristad!
Förberedelserna för en ny
attraktiv aktivitetsplats har

påbörjats, tyvärr senareläggs
arbetet på grund av att vi inte
kommer fram med en gångtunnel eller motsvarande under järnvägen, som ska ansluta
i närheten av aktivitetsplatsen.
År 2021 fyller Borås 400 år.
Det firar vi genom att utveckla
staden till en ännu bättre plats
att besöka, bo och leva i. Borås
Stads bolag, Borås TME, har

Tommy Jingfors

tommy.jingfors@boras.se

Regnvattenbädd för rent vatten
För tre år sedan påbörjade
Uponor ett projekt för tillverkning av regnvattenbäddar. Idéen var ett kompakt,
prefabricerat dagvattensystem som samlar upp, fördröjer och renar dagvatten
nära källan och minskar belastning på dagvattennäten.
– Under samma period ville vi
bygga om vår parkering, säger
Uponors produktchef Rickard
Granath. Förutom parkering
beslutades att anlägga fyra
regnvattenbäddar för att ta tillvara dagvattnet och rena det
enligt Borås kommuns miljökrav.
Regnbädd är en renings- och utjämningsanläggning där man
planterar växter i topp och för
att få en optimal rening lägger
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ett lager av porös vulkansten
utblandad med jord som ger
fysisk rening och vatten till
växterna.
Tommy Johansson är fastighetsansvarig och har varit med
att projektera både parkering
och de fyra regnbäddarna.
– De är jättefina där de står på
vår parkering. Vi har märkt
antalet partiklar i vattnet och
ser att reningen fungerar innan
det rinner vidare till kommunens dagvattenledningar.
Regnvattenbädden, som är stapelbar vilket ger betydande
miljövinst vid transport, är en
miljö- och försäljningsframgång för Uponor och distribueras idag till hela Norden.

En av fyra regnvattenbäddar som kan ses på Uponors parkeringsplats vid fabriken i Fristad.
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”Lillasyster”

kompletterar FRIBO:s elektriska fordonspark
– Vi tittar på världens minsta
lastbil, säger Fristadbostäders VD Kjell-Ove Sethson.
Den nyinköpta elbilen är
Volkswagens minsta och är
registrerad som lastbil. Det
innebär att man tagit bort
baksäte och satt en vägg
mellan lastutrymme och
förarsäte.
Bilen, som går helt på el,
klarar av cirka tolv mil på full
laddning och skall användas i
första hand som smidig transportbil inom bolagets fastighetsbestånd.

– Den är begagnad och var
ganska billig i inköp och vi
kalkylerar med billiga mil då
vi inte behöver tanka med flytande bränsle. Det är också lite
service på en sådan här bil.
Det är enkelt att köra en elbil. Den är automatväxlad och
laddas på natten för att vara
klar för nästa dags arbete.
– Bilen kompletterar vår
bilpark för billiga, snabba och
korta transporter, avslutar
Kjell-Ove Sethson.

Bättre miljö och ökat fallskydd
Förskolan Blåklinten i Borgstena har fått förbättrat fallskydd på sandytor samt nya
uteplatser med konstgräs.
– Under sommaren har vi fått
rensat våra sandytor där vi har
våra lekställningar, gungor
och sandlådor, säger förskolans rektor Madeleine Höglund. Fristadbostäder har även
anlagt konstgräsytor varav ett
under tak på förskolans gård.
Det gör det möjligt för barnen att genomföra till exempel
skapande processer så som att
rita ute oavsett väder. Populärt
är också att äta mellanmål utomhus på de nya konstgräsytorna.
Förskolan Blåklinten, med
närhet till skog, fotbollsplan
och lekplats, ligger centralt
på Krögarevägen i Borgstena.

Man har 36 barn i åldern från
6 månader till fem år. De tre
avdelningarna är Fjärilen för
de yngre barnen samt Biet
och Humlan för de äldre.
40 centimeter
och 900 kilo
Det är Sandmaster Skandinavien AB med sitt internationella huvudkontor utanför
Stuttgart som utfört reningsarbetet på förskolan Blåklinten
samt vid Hammarbyvägen 10
i Fristad.
Jenny Möller är företagets
Area Manager
– Vårt arbete är att rena och
lufta ytor för att på ett miljövänligt sätt minska skador vid
fall och skapa goda bakterier
i jorden.

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

Maskinen vi använder väger
cirka 900 kilo och renar sand
ner till 40 centimeter. Mekaniskt rensar den ur partiklar
från fem millimeter såsom
ﬁmpar, glasskross, kattskit,
biologiskt material med mera.
Det sker även luftning av ytorna vilket väsentligt ökar fallskyddet samt ger näring till de
goda bakterierna.
Sandmaster renar förutom
lekplatser även sandstränder,
konstgräsplaner, löparbanor
med mera.
– När det gäller konstgräsplaner så renar vi med vatten
som binder mikroplaster som
därefter avlägsnas på ett miljömässigt sätt, avslutar Jenny
Möller.

FRISTADS VÄRME
& SANITET AB
0723-00 72 78
viktor@malmlundsmaleri.se

Box 96 • 513 21 Fristad
Tel: 070-326 16 97
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Fristads Reko-ring är en succé
Reko-ring är ett fenomen som
startade i Finland och som
kom till Sjuhärad våren 2017.
I korthet innebär det en plattform med handel för närproducerade livsmedel där inga
mellanhänder
förekommer.
Via Facebook sker direktkontakt mellan producent och
konsument och på ett bestämt
datum sker det utlämningar.
Reko-ring är inte en marknad
och inga spontana köp får ske
vid utlämningen.
Jeanette Nyberg, Frida Sternfeldt och Inger Arhusiander
startade Reko-ringen i Fristad.

– Det var på nätet i Forum Fristad som man diskuterade om
en Reko-ring och jag nappade
på idéen utan att ha en aning
hur det fungerade, säger Jeanette Nyberg. Tillsammans
med Frida och Inger startade
vi en grupp på Facebook. På
fyra dagar fick vi över femhundra medlemmar och nu är
vi drygt tolvhundra.
Varor i Reko-ringen är närproducerat och ofta ekoodlat. Det är bra för miljön och
man slipper långa fraktvägar.
Utbudet är blandat ägg, grönsaker, honung, kött, bröd, mejerivaror med flera och varie-

rar efter årstider. Producenter
och konsumenter kommer från
närområdet och utlämning av
varor sker en gång i månaden
på Fristadshallens parkering.
Eftersom intresset ökar finns
planer på att utöka antalet
dagar.
– Vi har ett fint samarbete
med övriga Reko-ringar i Sverige där vi ger tips och hjälp
till varandra, säger Jeanette
Nyberg och hälsar flera producenter och konsumenter
välkomna till Fristads kommande utlämningar.

Rune Borgentun från Borgstena gillar att sälja
sina egenodlade potatisar till trevliga kunder.

Vänga Kvarn är också representerade vid Fristads
rekoring. Malin Jagetun och Oskar Lorentzon överlämnar
sitt goda bröd.

Eika Söderström och Ingela Toresson från Sparsör besöker
Fristads rekoring för att hämta sina beställda grönsakskassar.

Vi firar vårt ombyggda apotek
med att erbjuda:

50:RABATT

Apoteksgruppen
Fristad
Tärnavägen 6
513 33 Fristad
apoteksgruppen.se
Öppettider:
Mån – fre: 8:30–17:30
Tel: 033-21 02 76

Marie Arthurén är en aktiv rekoringare och levererade
populära lammpajer i Fristad.

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

vid köp för minst 300:Erbjudandet gäller vid inlösen av
kupong hos Apoteksgruppen Fristad
tom 24/12 2020 och endast vid ett tillfälle.
Gäller ej receptförskrivna läkemedel.
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Expressv 5, 513 32 Fristad
Telefon 033 23 16 00, Fax 033 23 16 19
www.fristadplast.se
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Laddstolpar,
handtvätt och
glassbar

Ungdomsorkesterns trettio medlemmar tränar på måndagar med behörigt avstånd till
varandra. Det gäller också för juniororkestern på måndagar, miniblåsorkestern på
tisdagar och stråkorkestern som tränar på torsdagar.

Fullt ös
i Musikens Hus

Fastigheten Musikens Hus
i Fristad har uppgraderats
under coronapandemin med
bland annat nya dörrar,
möbler och gardiner. Allt för
att elever och lärare skall trivas i sina arbetslokaler.
För att underlätta verksamheten under rådande coronapandemi, med dess restriktioner, har man nu fler TV-monitorer där elever med datorns

hjälp testar nytt digitalt undervisningsmaterial.
Vi är inne i en ny tidsålder
där eleven digitalt kan öva och
spela var som helst bara det
finns en dator. De digitala musikprogrammen har utvecklats
och är nu mer omfattande och
lätthanterliga. Flera program
når man även via streaming
vilket kan liknas vid Spotify.

– Självklart träffas vi också
på skolan där verksamheten
pågår för fullt både i enskild
undervisning och orkesterövning. Vi tar ansvar och håller avstånd till varandra. Det
gäller också för våra orkestrar när de övar och har konserter, säger musikpedagog Ulf
Holmestrand.

– Vi håller ihop och delar på våra arbetsuppgifter. Styrkan
i företaget är sammanhållning med trygghet och tilltro till
varandra, säger bröderna Jaffar och Samad Babakhani som
tillsammans med Salim och Salman driver Fristad Närbutik
& Bilvård.
Fristad Närbutik & Bilvård ligger på höger sida
när man kör in mot Fristad
från Borås.
Det är ett familjeföretag
som startade i april 2018 och
drivs av de fyra bröderna
Jaffar, Salim, Salman och
Samad Babakhani.
Företaget ligger jämte och har
stor samarbete med rikstäckande företaget Ingo.
Förutom butik har man bilvård med bl.a. handtvätt, helrekond, vaxning, däckservice med däckhotell samt
uthyrning av släpvagnar.
– Vi säljer, reparerar och balan-

serar däck och har däckhotell
för förvaring av sommar- och
vinterdäck, säger Samad.
– Biltvätt görs endast för hand
för bästa kvalité. Det ger ett
bra resultat och minimerar risken för repor, säger Jaffar
Fristad Närbutik & Bilvård
som är medlem i Framtid
Fristad planerar att öka
utbudet av mat, installera
laddstolpar för elbilar, erbjuda
biluthyrning
med
mera.
Till sommaren blir det sol,
glassbar och jordgubbar!
Öppettider
Måndag - fredag 6.00 - 20.00
Lördag - söndag 9. 00 - 20.00

Ett lyft för Klockargården

Stig Gustavsson JanOlof Edman Kjell Magnusson Anders Lindeblad, Thomas Larsson och
Lars Johansson är några av de som arbetar med att renovera och Bredared IF:s klubbstuga
Klockaregården. Foto Privat.

Klubbstugan Klockargården i Bredared genomgår en
renovering.

att få nytt kök och större aktivitetsyta med bland annat en
träningslokal med redskap

Man har byggt en altan med
ramp för besökare med funktionsvariationer.
Anlagt nya gräsmattor och
gångvägar med kantsten.
I källarplan är det byte av
avloppsstammar, klinker och
kakel. Övervåningen kommer

– Arbetet med vår klubbstuga
blir ett lyft för föreningen
och våra medlemmar. Jag vill
passa på och ge en eloge till
alla som lägger ner ett stort
arbete, ni är guld värda, säger
ordföranden Marita Haglund.
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Golf, glädje och gemenskap!

Några av ungdomarna i Bredareds Golfklubb samlade framför klubbens golftränare, PGA Professional, Pontus Bergstrand.
Bredareds golfklubb med
fjorton hundra medlemmar
ligger i en vacker, grön, lummig natur med adress Myrekulla i Bredared. Klubbhus
och restaurang ligger i anslutning till artonhålsbanan
där de sex heltidsanställda tillsammans med extrapersonal arbetar.
Besökare och medlemmar
kommer från upptagningsområdet men också från andra
delar av Sverige. I nära anslutning finns fyra stugor för
uthyrning och uppställningsplatser för husbilar för de som
önskar sova över och kanske
gå ut tidigt med första bollen.
Stor satsning hela året
– Flera månader varje år ligger
våra golfbanor öde. Det går inte
att spela när snö täcker både
hål och banor, säger Stefan

Strand som är marknadsansvarig. För att hålla kvar och
öka intresset för golf satsar vi
på att göra det möjligt att spela
året runt i Bredared. Det gäller
inte minst för våra ungdomar,
juniorer och vårt fina samarbete med Borås hjärt- och
lungförening och övriga grupper som får instruktion och
träning av vår PRO.
Detta blir det nya
Tolv utslagsplatser skall få tak
över sig och en inomhushall
om cirka hundra kvadratmeter
skall byggas för att möjliggöra
spel året om. Borås kommun
bidrar med 120 000 kronor
och Sparbanksstiftelsen med
100 000 kronor. Övriga kostnader räknar klubben med att
klara tillsammans med sponsorer och eget kapital. Arbetet
görs enligt upphandling och

frivilliga krafter med kunniga
pensionärer har lovat att ställa upp efter kompetens och ork
för att hålla nere utgifterna.
I den nya hallen kommer vi
erbjuda simulatorgolf med
möjlighet att via dator spela på
kända golfbanor utan att flyga
runt halva jordklotet.
I en digital naturtrogen miljö
upplever golfaren intressanta
banor med utmaningar som
vind, vattenhinder, och kuperade greener. Sensorer känner av bollens bana och skruv,
vilket gör att man kan förfina
sin svingteknik inför sommarsäsongen och kanske ligga steget före på första utomhustävlingen för säsongen.

ningar, säger Bredareds club
manager Magnus Fridén.
Vi är tacksamma för alla bidrag
och skall tillsammans fortsätta
vårt arbete för bland annat

Golf, glädje
och gemenskap
– Det är en stor satsning och
vi kan inte få bättre förutsätt-

FRISTAD
Askvägen • Fristad
Öppet vardagar 7-18, lördagar 9-13
Telefon 033 - 44 48 88
www.fristadbyggvaror.se
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vår fina ungdoms- och juniorverksamhet under föreningens
ledord golf, glädje och gemenskap.
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PROFIL

Miljö, guide, fotboll, pizza
och Fångarna på Fortet

Catharina Nielsen, från
Bredared, är sjutton år och
studerar natur, miljö och
hållbar utveckling, på Bäckängsgymnansiet. Hon spelar
fotboll i Bergdalens IK och
gillar pizza och sushi.
Musiksmaken är mainstream
och då gärna pop och rap.
Familjen består av mamma,
pappa, tvillingsyster och en
storebror.
I två år har Catharina arbetat som turistvärd i Hedareds
Stavkyrka.

– Jag blev erbjuden jobbet
vilket passar bra då jag är intresserad av svensk historia.
Det handlar om fem veckor
på sommaren där publiken är
blandad. De flesta kommer
från Holland, Spanien, Tyskland, USA och Sverige. Språket är inget problem då svenska
och engelska är standard. Om
jag får erbjudande att arbeta
även nästa år så återkommer
jag som sommarguide.
Catharina ställer också upp
som konfirmandledare i Sandareds kyrka strax utanför
Borås.
– Det är en grupp som vi kallar
för Adventure vilket innebär
att man träffas på loven och
gör intressanta aktiviteter gemensamt. Vi har till exempel
besökt Boda Borg och genomfört ”Fångarna på Fortet”.
– Det är kul att skolan har
börjat igen så man får träffa
alla klasskompisar och slipper
studera på distans, avslutar
Catharina Nielsen.

LIONS VÄNNER
Beroende på coronapandemin ställer vi in alla aktiviteter i Fristads Centrum tills
vidare. Så till er som stöttar oss i vårt insamlingsarbete och har saknat de
gula LIONS medlemmarna.
Vi arbetar internt för att
vara redo när Folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna.
Hjälpbehovet är enormt i
världen och här hemma.
Framför oss ser vi därför ett uppdämt hjälpbehov.
LIONS insamlingverksamhet
är helt ideell och fristående
från politik och religion.
Lokalt stöttar LIONS inköp av
hjärtstartare, besöksverksam-

heten på Skogslid, idrottsföreningar, skolresor, Cancerfond
Väst, Erikshjälpen och många,
många fler.
Det är du som läser detta som
gör det möjligt. Till dig sänder vi, tjugofem gula gubbar i
LIONS Fristad, vårt allra
största tack.
Om du vill kontakta oss, eller
bli medlem nummer tjugosex,
ring vår sekreterare Sten Säverot tel 073-688 24 46.
Vill du skänka en gåva går det
bra via Bankgiro 990-2982
eller SWISH 1235788286.

Ta vara på er och hoppas
att vi ses snart igen, hälsar
LIONS medlemmar.

Baby, barnvagn,
bus och lek!

Alice Mösch från Sparsör och Calle Segerdahl från Bredared
gillar att träffas på Öppna förskolan i Fristad.

Välkommen till
Öppna förskolan
Öppna förskolan Fristad är
en mötesplats för barn och
föräldrar i Borås kommun.
Föräldrar, och andra vuxna,
är välkomna med barn från
0 år och fram till att de börjar i förskoleklass.
Sång, lek och bus
Tillsammans har vi trevliga
aktiviteter där vi leker, målar,
sjunger, läser och mycket mer.
Vi har också föräldrastödjande
föreläsningar, kurser och gör
utflykter tillsammans.

Förälder ansvarar för sitt eller
sina barn och deltar själv i
verksamheten.
Kom som du är!
Öppna förskolan är gratis.
Du behöver inte anmäla dig
utan kan komma och gå som du
vill under våra öppettider. Vi
har vår verksamhet i Munkågården på Asklandavägen 3.
Självklart följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer, stannar hemma om vi
är sjuka, tvättar händerna och

har begränsat antalet besökare
inomhus till max 20 personer
för att kunna hålla avstånd och
att vi alla skall kunna känna
oss trygga.
Öppettider
Tisdag. Babyöppet 0-1 år.
Kl 9-12
Tisdag. 0-6 år. Kl 13-16
Onsdag. 0-6 år. Kl 9-12
Onsdag. Barnvagnspromenad.
Kl 10-11
Fredag. 0-6 år. kl 10-12
Telefon: 033-35 89 32

Välkommen!
– Vi ser fram emot att
få träffa just dig och ditt
barn hälsar Lotta Bengtsson,
Annette Assarsson och Bita
Monzani.
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Fler över 65 upptäcker
Mötesplats Fristad
– Tidigare hade vi en lokal dit
alla kom och träffades. Nu besöker vi våra pensionärer i deras bostadsområde vilket gör
det lättare att marknadsföra
och informera om vår verksamhet. De som inte vill gå ut
kan stå på sin balkong och följa verksamheten och då i viss
mån delta i gemenskapen och
bryta sin isolering. Vår verksamhet har stor social betydelse för många som är ensam-

ma. Flera besökare har inte
varit utanför sin bostad sedan
i januari.
– Under coronapandemin
är många inaktiva och mår dåligt. Men i bedrövelsen kan
man säga att covid-19 har
hjälpt till att skapa kontakt
och på sikt må bättre både till
kropp och själ genom att på
detta sätt mötas utomhus och
träffa nya och gamla bekanta.

Mötesplatsens röda buss fulllastad med aktivitet kommer tre gånger varje vecka.
– Till Mötesplats Fristad
kommer man som man är
och deltar i det man känner
för. Samtidigt umgås man
med andra besökare, trivs
och utökar sin bekantskapskrets och bryter sin isolering, säger Borås Stads aktivitetssamordnare Mariette
Franzén och Pia Johansson.
Mariette och Pia arbetar med
Mötesplats Fristad. Det finns
elva mötesplatser i Borås Stad
vilka är stängda under coronatider och nu övergått till mobila

mötesplatser med röda bussar
som besöker olika ställen i
hela Borås Stad.
– Vi riktar oss till alla över
sextiofem år för att bryta
ensamheten för de äldre och
arbetar förebyggande för
att bevara det friska. När vi
besöker de olika platserna aktiveras besökarna med bland
annat yoga, gymnastik, frågesporter, promenader och quiz.
De som vill får även hjälp med
sina telefoner och datorer på
plats. Återkommande infor-

merar vi också om att förebygga fallolyckor.
Mötesplats Fristad är en uppskattad verksamhet och har
i genomsnitt ett femtontal
besökare vid varje träff. Alla
är positiva och tycker att det
är trevligt att få träffas och
trivas tillsammans samtidigt
som man deltar i olika aktiviteter. Under coronapandemin
är över hälften nya besökare.

Mötesplats Fristad besöker olika områden i Fristad tre gånger varje vecka.
För att få information om var och när kan man ringa 033-35 87 92 eller
maila till motesplatsfristad@boras.se.

Fler över sextiofem år besöker regelbundet Mötesplats Fristad för att träffas, aktiveras och trivas.
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Du är hjärtligt välkommen till oss hälsar
Mariette Franzén och Pia Johansson.

F R I S TA D R U N T • 2 / 2 0 2 0

Kupan en secondhand mitt i Fristad
Kupangruppen servar Röda
Korsets mötesplats och secondhand i Fristad. De sköter
kassan, plockar fram nya saker till hyllorna, kokar kaffe,
hälsar besökare välkomna och
mycket mycket mer.
För den köpsugne finns det
allt möjligt intressant skänkt

för att återanvändas. Kupan
har också café med smörgåsar,
bullar och kakor för dig som
är fikasugen. Allt överskott går
till behövande.
Kupan hittar du i Fristadhuset
i fd Postens lokaler. Öppettider
tisdag - torsdag kl 10-18 och
lördag 10 - 14.

Du är välkommen till oss för att handla och fika hälsar
Kupangruppens medlemmar Berit Hallqvist, Maud Sangrud,
Vivianne Alström, Kjell Georgsson och Agneta Andersson.

PROF IL

Mästare i bordtennis fixade flygel!
Det startade i Alingsås
Ulf Hallqvist är en genuin Fristadbo även om han är född
och uppvuxen i Alingsås.
I augusti 1970 gifte han sig
med Berit och efter en kort
sejour i Göteborg bosatte de
sig i Fristad.
– Vi har alltid trivts här med
familj och alla vänner, säger
Ulf. Vårt engagemang inom
kyrkan har hela tiden varit
starkt och det är det fortfarande. Denna sommar har vi arbetat tillsammans på Solviken
med kaféverksamhet, klippa
gräs, sätta upp skyltar och se
till att allt fungerar i coronatider för alla besökare som vill
ha sol och bad.
Matte och kemi
Redan 1977 började Ulf som
lärare inom matematik och
kemi på Vuxenutbildningen i
Borås och har varit skolan trogen sedan dess.
– Under min tid har det hänt
mycket inom skolans verksamhet och jag har haft förmånen att vara med under resans

gång, säger Ulf som numera
är pensionär. Men det har varit lite svårt att släppa skolan
helt, så han har fortsatt att bistå elever genom att vara med i
bemanningen av en studiehall
dit elever kan komma och få
hjälp.
Bollen är härligt rund
Bollsporter har varit och är
fortfarande det stora intresset. Korpmästare inom fotboll,
bordtennis och rinkbandy. Numera är det tennis som gäller
tillsammans med de andra i
”Gubbgänget”.
Musik skall byggas utav
glädje
Redan som mycket ung började Ulf att spela piano vilket
är hans huvudinstrument. Men
han har också spelat klarinett
i FVO (Fristads vuxenorkester) under Jan Rydbäcks ledning. Idag leder han Fristads
underhållningsorkester med
ett tiotal musiker som tränar
på Skogslid och underhåller
bland annat på äldreboenden
och i kyrkor. Efter sommarens

– När jag fyllde 70 år startade jag en fond för att köpa en ny flygel till Equmeniakyrkan, säger
Ulf Hallqvist. Det var tufft men många drog sitt strå till stacken. Ulf Holmestrand hittade
flygeln och resten är historia. Nu står den i på plats och används vid varje gudstjänst.
arbete med utformning av ett
Evert Taube program hoppas
man på möjlighet att få framträda inför publik framöver.
Fristads manskör och Borås
vokalensemble är två meriterande körer där Ulf medverkar. Manskören träffas numera och underhåller varje första

maj på Sävsjövik. Borås vokalensemble, under ledning av
Dan Lind och Jonas Baetge,
har tjugofem medlemmar
och träffas och övar på Borås
Kulturskola i Simonsland.
Ulf Hallqvist har ett stort engagemang och intresse för

bygden, familj, vänner, idrott
och inte minst musik.
– Det kanske allra roligaste
är när Berit och jag får uppträda tillsammans då vi spelar
och sjunger på gudstjänster,
avslutar Ulf med klarinetten
beredd i sitt etui och fingrarna
på flygelns tangenter.



48 nya bostäder
i Fristad!
     

Solceller
ingår!

Villa eller radhus i 1- eller 2 plan? Oavse vad du väljer bor du
med närhet till natur, grönområden och badplats.

Läs mer på www.husarvid.se
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Gårdsbutiken

MER

är öppen dygnet runt

PPET

Välkommen att besöka
biblioteket alla dagar kl 7-22
– Vi har nu över 100 Meröppetlåntagare och vi registrerar
nya varje dag, säger Malin
Ståhl bibliotekarie på Fristads
bibliotek.
Kanske söker även du en lugn
plats att studera på under
kvällar eller tycker att biblioteket är ett mysigt ställe att ta

med barnen till en gråmulen
söndag? Kontakta oss! Du får
ett nytt bibliotekskort, en kort
genomgång om hur det fungerar och skriver under ett kontrakt för meröppetbehörighet.
Telefon 033 35 88 09
fristad.bibliotek@boras.se
bibliotek.boras.se
– Britt Rangert är en av de
första som fick tillgång till
Meröppet.
– Det är jättebra. Man kommer när man vill alla veckans
dagar även lördag och söndag.
– Jag läser mycket så det är
en förmån att kunna låna från
vårt trevliga bibliotek i Fristad
istället för att köpa.

– När jag inte är på skolan går
jag ofta till biblioteket, säger
Ida Bom, 22 år som utbildar
sig till medicinsk sekreterare.
– På biblioteket har jag tillgång till böcker, dator och kan
sitta ner också på kvällar och
koncentrera mig utan att bli
störd. Så för mig passar Meröppet jättebra.

Holmryds gård har ca 65 mjölkande SRB-kor (Svensk Rödbrokig Boskap). Totalt finns det ca
200 nötdjur i olika åldrar såsom kor, kvigor, sin-kor, stutar, tjurar och kalvar.
Holmryds mejeri byggdes
2016 och är ett gårdsmejeri
beläget i Bredared. Holmryds gård har funnits i samma släkt sedan 1800-talet
och drivs idag av Bengt
Larsson och Niklas Krantz
Gårdens frigående kossor
mjölkas modernt med en robot som arbetar dygnet runt
där korna själva bestämmer
när de vill bli mjölkade. Varje
ko har ett halsband med sensor
som roboten läser av. Har det
gått tillräckligt med timmar
sedan senaste mjölkning sätter
roboten igång med att mjölka.
Är det för få timmar låter den
kon gå igenom och släpper in

nästa. I samband med mjölkning får kon en portion kraftfoder, därför besöker de mer
än gärna roboten. Övrig tid
strövar kossorna fritt i en stor
hall med liggbås, fri tillgång
till foder, gräs och vatten. Under sommartid är dörren öppen för att ge dem tillgång till
grönskan i beteshagen dygnet
runt.
I mejeriets butik är besökare
välkomna att köpa framförallt
mjölk, yoghurt, kvarg, grillost
och kärnmjölk. Gårdsbutiken
är öppen dygnet runt alla dagar i veckan för den som vill
köpa närproducerad mjölk.
Genom butiken ser man in i

mejeriet och varannan dag kan
man även se när man arbetar
med att producera och packa
mjölken.
– Affären är obemannad så
man swishar efter vad man
har köpt. Det fungerar alldeles
utmärkt. Människor är ärliga,
säger Niklas Krantz.

Anna Wernklev, här tillsammans med dotter Louise, var
med i testgruppen för Meröppet.
– Det fungerar jättebra. Jag
besöker biblioteket en gång i
veckan vid olika tider. Flexibilitet är bra när man arbetar,
har barn och skall till olika
träningar med mera.

– Idag distribuerar vi mjölk
och yoghurt till fjorton butiker
i Borås, Alingsås, Vårgårda
och Ulricehamn. Vi har kommit upp till en viss nivå med
mjölken och arbetar med erbjudande och kampanjer för
att nå en ännu större kundkrets, avslutar Niklas Krantz.

Sparbankernas kunder mest nöjda i banksverige 2020.
”Den stora utmaningen för en bank idag är att samtidigt vara lokal, digital och personlig – det lyckas vi med”
säger Kim Härö, kontorschef på Sparbanken Sjuhärad i Fristad.

www.sveba-dahlen.se/sv
Industrivägen 8, Fristad | Tel 033 15 15 00
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FRISTADKRYSSET

Fyll i rutorna och skicka lösningen senast den 25 januari 2021 till: FRIBO, Box 91, 513 21 Fristad.
Två pristagare får var sitt presentkort från Fristads Blomsteraffär.
Namn ................................................................................................... Telefon .....................................................
Adress ...................................................................................................Ort ............................................................

Vinnare!

Krysset i förra Fristad Runt vanns av:
1:a pris Jesper Nordén, Fristad
2:a Inger Bornhöft, Fristad
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Samhällsinformation

F R I S TA D R U N T • 2 / 2 0 2 0

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
Tryck: Markbladet AB, 0320-21 03 50
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