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A ktu e l l t i F r i s t ad b y g d e n . Nr 1 , 2 018

Fristads

Svenska Mästare

bibliotek
Öppettider
mån-tor 10-18
fre 10-17, lör 10-13
Andra tider under
sommar och storhelger

Tel. 35 88 09
bibliotek.boras.se

Galleri

Glasverandan
21/4 – 12/5
Anders Wassélius
trähantverk
19/5 – 15/6
Konst ur gömmorna
Lions Fristad
20/6 – 18/8
Sommarutställning
Fristads Hembygdsförening
25/8 - 15/9
Britta Arvidsson
canvas, vinyl, tryck

Vid Blue House Youth Jazz Festival 2018 i Stockholms konserthus korades Freetown Big Band till Sveriges bästa storband.
Man kan nu för andra gången titulera sig svenska mästare. Carl Millberg, Jonna Mattsson och Anna Holmestrand är tre
av sjutton orkestermedlemmar. Grattis till alla musiker och till ledaren Ulf Holmestrand på Fristad Musikskola.

22/9 - 3/10
Agneta Holmqvist
måleri
Sommarboken
För alla barn 6-12 år.
Uppstart 18/6 kl. 18
Avslutning 29/8 kl. 18.
Föranmälan senast 28/8.
Kontakta biblioteket
för mer information.
1/6 inviger vår nya
barnavdelning.
Träffa Mamma Mu, Kråkan
och andra barnboksfigurer.

En länk till
Borås Stad

Folktandvården
i nya lokaler
Sidan 5

Sidan 8

PROF IL

Eleverna flyttar Tämta Ridklubb
Mötesplats
in i ”nya” skolanSidan 4 växer
Borgstena
Sidan 5

Sidan 10

Andreas
Klarström

14/6 kl. 9.15 och 10.00
Sång-och sagostund
med Barbro. Föranmälan

KRYSSET
Sidan 11

Sidan 9

Vi önskar alla våra läsare en riktigt trevlig sommar!
1
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Blixten slår aldrig ner på samma
ställe två gånger sägs det. Detta
uttryck används ofta för att illustrera att extremt osannolika
händelser sällan upprepas eller
drabbar samma person. Nu visar dock historien att detta talesätt om blixten är lite missvisande. Man skulle rent av kunna säga att det är en seglivad
myt. Det finns nämligen gott
om historier från hela världen
om människor som fått blixtnedslag i huvudet mer än en
gång. Enligt Guinness Rekordbok innehas det tvivelaktiga
rekordet av en amerikan som
träffats av blixten inte mindre
än 7 gånger!
Osannolika händelser händer
faktiskt hela tiden. Faktum är
att börjar man studera udda
saker som händer så är det närmast en regel att ingen trodde
på förhand att det skulle kunna
hända. Hade man kunnat förutse det osannolika så är det
mycket sannolikt att man hade
påverkat situationen så att det

F o t o P i x a b ay

Slumpen är ingen tillfällighet

”…så fort det hade hänt rakade ju sannolikheten
upp till inte mindre än 100 procent så det var
nästan sant att det hade hänt.”
inte alls hade hänt. Ja, nu märker du kanske att det här resonemanget har vissa likheter
med Tage Danielssons monolog om Harrisburg från 1979.
Nu händer det nästan osannolikt mycket bra saker i vår lilla
del av världen. Jag är säker på
att det inte är någon slump.

Det är ungefär som Ingemar Stenmark brukade säga:
”Ju mer jag tränar desto mer
tur har jag.” När vi engagerar
oss och intresserar oss för att
Fristadbygden ska utvecklas
positivt så släpper vi lös enorma
krafter. Ditt engagemang är
verkligen viktigt. Vi tillsammans skapar vår bygd! Vi till-

sammans ger varandra en bra
framtid!
Fristad Runt skriver om det
positiva som händer i Fristadbygden och har så gjort i över
20 års tid. Trevlig läsning!
Önskar alla i Fristadbygden
en underbar vår och sommar.

Kjell-Ove Sethson
Vd Fristadbostäder AB

Ulf lägger inte ”rören” på hyllan än!
Ulf Larsson driver och äger
Fristads Värme & Sanitet AB.
Hans pappa Lennart startade
företaget 1969 och Ulf praktiserade där under skoltiden.
Senare fick han anställning
och på åttiotalet erhöll han sitt
yrkesbevis som rörläggare.
Kunderna finns framför allt i
Fristadbygden men också avstickare till andra orter som
Varberg och Skövde förekommer.
– Jag trivs med mina kunder.
Många har jag haft i flera år
och i vissa fall är det beställar-

nas barn som är dagens kunder, säger Ulf.
– Arbetsplatserna skiljer sig åt
vilket är stimulerande. Privata
hem, stall, lantgårdar, byggen,
fabriker med flera. Det är
intressant och omväxlande.
Ibland måste jag tillverka egna
rör för att det skall stämma
i en komplicerad situation.
Det kan vara tidsödande men
mycket inspirerande.
Ulf Larsson är gift, har två
vuxna utflugna barn samt ett
barnbarn. Hans stora intresse
är musik, fotboll och skidor.
Men det bästa är husbilen som

han delar med hustrun. Det är
inte ovanligt att de tillsammans reser över tusen mil varje
år i Sverige och ibland även
ner genom Europa.
Efter ett helt arbetsliv som rörläggare funderar Ulf på pension. Om två år är det dax att
lägga ”rören” på hyllan.
– Det kommer att bli vemodigt
och kanske tomt i början att
inte gå till jobbet och få träffa
mina trevliga kunder, säger
Ulf Larsson som redan beställt
servicetid för husbilen för nya
spännande resor.

KOM IN OCH PROVA

en av Borås bästa biltvättar med dubbelvaxprogram och skinande resultat!

Stora vägen 24, Fristad • 033-26 04 00
2
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Ekologisk-, ekonomiskoch social hållbarhet

Eva ställer
om kroppen
till en
friskare
version

Fristadbostäder AB har publicerat sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2017. Arbetsstyrkan på fjorton personer ser fram emot
nya utmaningar under verksamhetsåret 2018.
– Vi är ett av de första bolagen
i Borås Stad som gör en hållbarhetsredovisning där vi räknar upp goda exempel på vårt
arbete som genererar samhällsnytta, vilket vi är stolta
över, säger FRIBO:s vd KjellOve Sethson. Sedan 2001 har
vi framställt en miljöredovisning vilken handlat om ekologisk hållbarhet. Nu vill vi
belysa vårt arbete med ekologisk-, ekonomisk- och social
hållbarhet i samma trycksak.
Hållbarhetsbitarna
berättar
om sociala projekt inom våra
bostadsområden men också inom personalstyrkan. Bolaget har kommit till genom
ett socialt tänkande där kommunen äger ett bostadsbolag som skall ta ett socialt ansvar i samhället med devisen
”Bostad till alla”.

– I nutid har vi tagit upp ett
lyckat exempel från Borgstena där en hyresgäst kontaktat
oss för att driva ett café i bostadsområdet. Det var inte för
egen vinning utan byggde på
självkostnadsprincipen med
syftet att skapa en mötesplats.
Café Börst, i före detta Hyresgästföreningens lokal, invigdes tredje september 2017.
Grannar strömmar till och det
uppstår en större gemenskap.
Denna typ av goda exempel
stöttar vi fullt ut. Vi ser gärna
fler sådana initiativ i våra bostadsområden.
– Mångfald i vår arbetsstyrka
är en viktig del i vårt sociala
projekt. En kvinna från Eritrea och en man från Syrien
är vårt senaste tillskott. Vi har
idag människor som är födda
i Danmark, Polen, Sverige,

Eritrea, Syrien och Finland i
vår arbetsstyrka på 14 personer vilket berikar på många
positiva sätt.
– Vår ekologiska strategi innebär att arbeta oss bort från
fossila bränslen.
Öka antalet solcellsanläggningar, fortsätta att ladda våra
bilar och verktyg med el och
ständigt arbeta för att minimera våra koldioxidutsläpp i
samtliga delar av vår verksamhet. Vår första solcellsanläggning och elbil inköptes 2015
och 2018 planerar vi för en
ny anläggning. Ambitionen är
att också framledes omvärldsbevaka och sträva att ligga i
framkant rörande teknik och
utveckling. Arbetet driver vi
affärsmässigt vilket innebär
att vi kan räkna hem våra investeringar.

Varmt välkommen till
Fristads församling!
En öppen famn i
livets alla skeden.

Ät gott och njut av priset

– Ur ett klimatperspektiv vill
jag nämna vårt trähusprojekt
med 44 lägenheter på Åsbovägen. Det har fått uppmärksamhet då vi byggt med så litet klimatavtryck som möjligt.
Upphandlingen skedde under
2012 och marknaden för trähus har i det närmaste exploderat under 2017.
– Just nu planerar vi för att
bygga fler bostäder i Fristad.
Där kommer vi att använda
nya innovativa grepp vilket
kommer att göra avtryck inte
bara hemma utan också utanför våra gränser, hälsar KjellOve Sethson.

Välkommen till en lokal
bank som tar lokala beslut.

Carina Larsson

www.svenskakyrkan.se/fristad
www.facebook.se/svenskakyrkanfristad

Eva Johnson, med företaget
Evas Friskvård, har invigt
sina nya lokaler på Stora Vägen 29 i centrala Fristad. Eva
är helhetsterapeut och arbetar med att stärka kropp och
själ i ett allmänstärkande
syfte. Hon har också kurser
med grundutbildning i helhetshealing,
kanalisering,
regressionsteknik och djurkommunikation.
– Kunder besöker mig för att
de vill minska smärtor i knän,
höfter, ryggar och muskulärt.
Jag behandlar också stress och
ångest. Ibland är det tillräckligt med en behandling men
i vissa fall krävs fler besök för
att uppnå ett positivt resultat.
Helhetshealing är en djupgående behandling som går
ut på att ta bort fysiska eller
psykiska blockeringar för att
starta energiflöde och läkningsprocess. Med ett ökat
energiflöde ökar också välmåendet.
– Min nya lokal, med generösa
arbetsytor, ger möjlighet att ta
emot fler besökare och utöka
kursverksamheten,
avslutar
Eva Johnson.

Ann-Christine Johansson

Madeleine
Wollin
Sandra
Grimbeck

Fristadstorget, Fristad 033-16 64 00, handelsbanken.se/fristad
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Viktigt
besök
en gång
i veckan

Besöksverksamheten i Fristad
engagerar sig för människor
som har svårt att komma ut på
grund av sjukdom eller handikapp. De är ensamma då anhöriga oftast bor på annan ort.
– Varje vecka får de besök av
någon av oss. Vi sitter och pratar, tittar i album, dricker kaffe
eller tar en promenad. Det är
uppskattat både av besökaren
och den som besöks, säger
Conny Andersson som är en
av eldsjälarna i Besöksverksamheten.
– Varje år ordnas bland annat
en utfärd och en julfest för
alla inblandade. Det är viktigt
även för besökarna att träffas
och utbyta erfarenheter och
känna gemenskap. För våra
aktiviteter får vi ekonomiskt
stöd från Lions i Fristad, Odd
Fellow och Equmeniakyrkan.
Det är vi tacksamma för,
hälsar Conny Andersson.

4

Ambassadörer på historisk mark
Fristads folkhögskola, som ingår i Västra Götalands Regionen, har ett brett kursutbud där
man bland annat ger elever
möjlighet att läsa grundskoleoch gymnasiekompetens, SFI
(Svenska för invandrare) och
Växa för de som gått i särskola
eller fått extra stöd i skolan.
Utbudet varvas med kurser
inom hantverk, trädgård, mat
och hälsa. Varje sommar arrangerar man också populära
sommarkurser.
För att informera om verksamheten engagerar man elever
som ambassadörer för skolan
och dess verksamhet.
Nour Abbas från Syrien har
studerat i 1,5 år.
– Jag trivs bra här med skolan,
lärarna och eleverna och ser
gärna att fler hittar hit, säger
Nour. Efter folkhögskolan siktar jag på högskolan för att utbilda mig till förskollärare,
vilket var mitt yrke i Syrien.

För att informera om
Fristad Folkhögskolas
verksamhet har man
engagerat fem elever.
Här ses tre av dem
tillsammans med skolans personal. Yvonne
Gunnervald Forsström,
Yassin Rajeh, Anette
Rosin, Saga Lennskog,
Nour Abbas och Lena
Danielsson.

Yassin Rajeh kommer också
från Syrien. Han har en praktikplats som språkstödjare.
– Jag är tacksam för all hjälp
jag fått på skolan och vill gärna bjuda tillbaka genom att
vara ambassadör, säger Yassin.
Han är utbildad tandläkare och
hoppas få börja arbeta med sin
profession igen och gärna på
folktandvården i Fristad.

Saga Lennskog från Katrineholm studerar för att läsa upp
sin gymnasiekompetens och
går samtidigt kortkurser på
högskolan i Göteborg.
– Jag informerar om vilka
möjligheter som skolan erbjuder när vi medverkar på mäs�sor och har öppet hus, säger
Saga.
Skolans lokaler används flitigt
för konferenser och allmänhe-

ten inbjuds till föreläsningar
och artistuppträdande. Restaurangen serverar till största delen ekologisk närproducerad
mat dit också allmänheten välkomnas.
– Skolan är ett nav för olika aktiviteter i Fristadsområdet och
det är fascinerande med människors möten från olika kulturer och intressen, avslutar biträdande rektor Anette Rosin.

Eleverna har flyttat in i ”nya” skolan
Renoveringen av Fristadskolan
blev klar vid årsskiftet och undervisningen startade i de nya
lokalerna i januari.
– Vi har arbetat länge för att
få det till stånd. Nu är det klart
och jag är mycket nöjd med
resultatet, säger rektor Anna
Wikman.
– Flytten från modulerna till
skolan gick smärtfritt. Alla
möbler var inte på plats men
eleverna tyckte det var skönt
att komma tillbaka till den
vanliga skolan så de hade
överseende med detta.
Samtliga väggar som skulle
flyttas är flyttade och skapar nu
ett eget område för varje arbetslag. Det ger närhet till lärare,
uppehållsrum och man har
också eget skåp. Lärarnas
arbetsrum och personalrum
har också uppdaterats och
fungerar bättre.
Fristadskolan har 14 klasser
uppdelade i årsklasserna sju
till nio. På två våningsplan
arbetar 30 lärare med undervisning för drygt 350 elever.
– Det är en nystart för vår skola
med också en ny slogan ”Jag
kan, jag vill, jag frågar huvudsaken är att jag vågar”,
avslutar Anna Wikman.

– Vi tycker att vår skola har blivit bra efter ombyggnaden, säger elever från årskurs nio. Första raden
från vänster Alice Ryberg, Emma Glad, Lovisa Andersson, Anna Holmestrand. Andra raden från vänster Sophia Reinholdsson, Felicia Johanson, Agnes Sethson och Amanda Fransson.

– I barackerna som vi gick i under renoveringen var det trångt
men mysigt, nära till idrottshallen men långt till maten.
Så både plus och minus. Den
”gamla nya” skolan är bättre.
Den är större och man har eget
skåp, säger Alice Ryberg som
går i 9A.

Felicia Johansson går i samma
klass som Alice.
– Vi började på nya skolan i
januari. Jag tycker det är jättefint. Speciellt uppehållsrummen. Det finns många sittplatser och det är nära.
– Det känns fräscht, säger
Agnes Sethson också 9A. Mer
utrymme, närmare till allt,

bättre luft. NO-salarna har
blivit fler och bänkarna är
bättre placerade vilket gör att
det är lättare att följa med i undervisningen. Vi har gått ett år
i den gamla skolan, ett år i modulerna och nu ett år i den nya.
Det har varit intressant att vara
med i renoveringsprojektet.
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Tämta Ridklubb växer

En länk till Borås Stad

Framtid Fristads styrelse. Bakre raden från vänster Mikael Bertilsson, Sune Ström, Kjell Ove
Sethson, Daniel Castor. Främre raden från vänster Linda Andersén, ordförande Linda Bodén
och Annika Lilja. På bilden saknas Jacob Landegren och Maria Johansson.
Framtid Fristads årsmöte återvalde Linda Bodén till ordförande.
– Vi har haft ett utmanande
verksamhetsår där styrelsen
har fungerat bra. Vi har blivit
synkande och kan bevara kontinuiteten då fler medlemmar
stannar kvar i styrelsen, säger
Linda Bodén.
– De frågor vi arbetat med under året är bland annat aktivi-

tetsparken vid stationen, trafikmiljö i Fristadbygden och
tågen som passerar i centrum.
Viktigt är också arbetet för att få
en dialog med våra politiker.
– Vi hoppas att Fristaddagarna
19 - 20 maj blir välbesökta.
Vidare skall arbetet med ortsråden fortsätta och där är det
viktigt att informera att vi
skall fungera som en länk mellan medborgarna och Borås

Stad. Planerna är också en valupptakt i augusti där vi bjuder
in våra politiker inför valet.
Givetvis skall vi fortsätta arbetet med aktivitetsparken och
stötta frågan om innebandyhallen och när kylan åter kommer till Fristad är det dags för
julmarknad och trädtändning.
Vi räknar med sju styrelsemöten under året.

Sommaren 2017 startade
Tämta Ridklubb bygget av sin
nya anläggning. På området,
som är 11,7 hektar, har man rest
ett stall för tjugofyra hästar.
– Förutom stallet har vi anlagt parkering, borrat brunn,
installerat ny el, säger föreningens ordförande Niclas
Forsström. Vårt ridhus, 65 x
25 kvadratmeter ska stå klart
hösten 2018. Vi jobbar med att
få in det resterande för finansiering så att vi kan starta bygget med så lite lån som möjligt.
– Föreningen har ca 250 medlemmar. De flesta kommer
från boråsområdet men ett
sjuttiotal medlemmar kommer
från andra kommuner, säger
Monica Röed som är stall- och
hästskötare.
I flera år har föreningen varit
aktiv i arbetet ”Häst och Hälsa”.
Ridning fyller en viktig funk-

tion för friskvård och rehabilitering. Verksamheten riktar
sig till människor med funktionsnedsättningar, till exempel stroke, ryggmärgsskador,
autism, utvecklingsstörning,
psykiska störningar och ryggproblem.
– Bussförbindelserna till och
från Tämta är inte optimala.
Bussen går sällan, vid fel tider och inga avgångar på helger. Det bästa vore att åka
buss till och från Tämta, träffa
kompisar och läsa läxor innan
ridlektion, avslutar Niclas
Forsström.
För satsningen ”Ridanläggning för framtiden” har Tämta
Ridklubb fått stöd av Arvsfonden, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Riksidrottsförbundet, lokala företag och
stödjande medlemmar.

– Det är jättekul! Vi kommer hit varje dag och tränar våra bästa
vänner, rider, ryktar och mycket mer, säger Molly Lokrantz, Maja
Malmlund och Lovisa Norberg. Här tillsammans med sina hästar
Miss Melini Chianti, Tomaz Larento och GlenCan Sandy.

0723-00 72 78
viktor@malmlundsmaleri.se
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Växa-klassen stärker
elever på Fristads Folkhögskola
1994 startade Växa-klasserna
på Fristads folkhögskola.
Hösten 2017 ändrades inriktningen till mer fokus på skapande och media ämnen. Det
är en tvåårig kurs för deltagare som är 18 år eller äldre och
gått i särskola eller fått extra
stöd i skolan.
– Målsättningen är att lära
sig mer, bli mer självständig,
utvecklas socialt och få två
trevliga skolår, säger kursansvarige Margareta Dalqvist.
Inriktningen är populär och
idag har skolan två grupper
med nio respektive fem elever
där en grupp är inriktad på
skapande verksamhet med
drama, dans, musik, färg och
form. Den andra gruppen på
media med bland annat filmproduktion, studioarbete, engelska, friskvård och samhällskunskap.
– Jag tycker att vi har fantastiskt bra lärare och trevliga

med omväxlande program

Lions i Fristad stöttar Växa-klasserna på folkhögskolan. Kursansvarige Margareta Dalqvist och eleven Gustav Linusson tillsammans med Sune Ström, Hans Tagesson och Sten Säverot från Lions.

kompisar i vår grupp, säger,
Gustav Linusson från Rydboholm som går i gruppen media
med film, manus och design.
Skolan anordnar också, med
stöd av Lions studieresor för
eleverna där senaste resan gick
till Helsingborg och Helsingör.
– De behöver all uppmuntran
och stöd de kan få, säger Sune
Ström, Lions Fristad. Vi ger

också ekonomiskt bidrag till
Fristadskolans resor till Auswitch och Besöksverksamheten med flera.
– Vi är glada att vi, förutom
det globala, även kan hjälpa till i det lokala, säger Lions president Hans Tagesson.
Fristadsborna är mycket givmilda och utan deras hjälp kan
vi inte hjälpa.

Musikskolan

reser till Tyskland

Musikskolans ungdomsorkester reser 16 juni till Heidenheim som ligger mellan Nürnberg och München.
– Vi har ett utbyte med musikskolan i Heidenheim, säger
ledaren Ulf Holmestrand.

Kreativ
träffpunkt

Vi turas om vartannat år att
besöka varandra och tillsammans ger vi konserter, umgås
och har trevligt.
Ungdomarna betalar en viss
del själva för resan och resten kommer in från sponsorer

och gåvor vid orkesterns framträdanden under året.
– Jag vill tacka alla som stödjer oss vid våra konserter och
på olika sätt skänker ett bidrag,
säger Ulf Holmestrand.

Angerd och Leif Josefsson är båda engagerade i Sveriges
pensionärers riksförbund. Angerd är vice kassör och
Leif är vice ordförande.

Sveriges pensionärers riksförbund (SPF) har drygt 140
medlemmar vilka träffas en
gång per månad med omväxlande program.
– Vi erbjuder föreläsningar,
musikunderhållning, kurser,
bokcirklar, utflykter med
mera, säger Angerd. De flesta
träffarna har vi i Equmeniakyrkan där jag även är ledare
för gymnastik. Det är en lättsam aktivitet för äldre som vill
röra på sig. Varannan torsdag
har vi ”Träffpunkt” med fika,
tipsfrågor, lotteri och bingo.
I samarbete med Fristad Hembygdsförening är det planerat
en utflykt, 13 juni till Vänga
Kyrka och museet Ladan vid
Vänga Kvarn och i augusti en
utflykt till Mullsjö, Gudhem
och Habo.

FRISTADS VÄRME
& SANITET AB
Box 96 • 513 21 Fristad
Tel: 070-326 16 97
6

Leif är också sedan flera år engagerad i Vänga kvarn. Just nu
hjälper han till med att renovera
ett av bostadshusen på området.
– Vi arbetar för att så småningom kunna bilda Vänga
kulturcentrum med de två museerna, kafét, musikunderhållning och konstutställningar.
Det är en fantastisk miljö och
utflyktsmål.
– Vår förening har ett trevligt
och omväxlande program och
jag är imponerad av medlemmarnas engagemang och ideella insatser, säger ordförande
Liss-Yngve Johanson.
Du som är intresserad
av att ta del av föreningens
verksamhet och vill ha mer
information är välkommen
att kontakta Liss-Yngve på
telefon 033-26 12 26.

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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Tallbackens
förskola har öppnat
Fem av tio ortsråd samlade vid ett av Framtid Fristads styrelsemöte. Catharina Rapp, Madelene Rosenberg, Bredared, Tosseryd,
Magnus Persson, Tämta, Jennie Lundvall, Sparsör och Sören
Ragnvaldsson, Gingri.

Ortsråd
för Fristadbygden
Årsskiftet 2010-2011 stängdes
kommunkontoret i Fristad och
Borås Stad gick över till en ny
organisation. Det skapades tre
stadsdelsnämnder varav Fristad tillhörde Stadsdelsförvaltningen Norr. Vid ytterligare
en
organisationsförändring
har man nu tagit bort stadsdelsnämnderna och skapat
facknämnder. Det innebär att
alla kommunala förvaltningar
är samlade i Borås.
För att underlätta för invånarna att komma i kontakt med
kommunens olika förvaltningar och tjänstemän inriktar
man sig nu på att skapa ortsråd i kommunens olika delar.
Framtid Fristad har gått in i
arbetet och skall fungera som
en samlande kraft för hela före
detta Fristad kommundel.
– Från grunden var det Borås
Stad som myntade Serviceorter. De menar att Fristad,
Viskafors, Dalsjöfors och San-

dared är fyra strategiskt placerade orter, säger Framtid
Fristads ordförande Linda Bodén. Vi har startat arbetet och
nu är vi tillsammans tio orter
som gått samman. Dessa är
Tämta, Vänga, Tärby, Gingri,
Bredared, Frufällan, Sparsör,
Tosseryd, Fristad och Hästhagen/Kvarbo.
– Ortsråden skall arbeta för
att invånare, organisationer
och föreningar på ett snabbt
och smidigt sätt skall komma
i kontakt med rätt förvaltning
och tjänsteman i kommunen.
– Jag tror att ortsråd är ett embryo som kan växa sig större i framtiden. Vi tänker i banor att etablera en mötesplats
i centrala Fristad med en anställd som arbetar med kommunala frågor. Att möta invånare, lyssna på deras frågor
och återkomma med svar.

14 februari öppnade Fristads
nya förskola Tallbacken med
Idrottshallen som närmsta
granne. Förskolan, som gränsar till skog och natur, har som
profil ”Närmiljö och hållbar
utveckling”.
– Tallbacken har sex avdelningar med kapacitet att ta
emot 120 barn. Under våren
har vi mjukstart med ett åttio-

tal barn inskrivna, säger förskolechef Sara Thörnqvist.
– Vi är nöjda med lokalerna som är anpassade för vår
verksamhet och vi får positiva
reaktioner från barn och vårdnadshavare.
Vår ambition är att också ta
vara på det utbud som finns
i vårt närområde. Bibliotek,
vårdcentral, butiker, idrottshall, Musikens Hus är några

som vi vill ha som besöksmål
och samarbetspartners.
– Etablering av en ny förskola
är en rolig process där vi från
start, tillsammans med pedagogerna, skapar den grund och
verksamhet som vi eftersträvar, avslutar Sara Thörnqvist
som också ansvarar för förskolan Blåklinten i Borgstena.

”Det måste gå
ett år sägs det”
För 40 år sedan kom Yvonne Granqvist Schultz från
Jakob-stad i Finland till
Stockholm och arbetade
som lokalvårdare, redaktör
och sjukvårdsbiträde. Samtidigt studerade hon till litteraturvetare, fil.kand och
träffade sin man och fick två
söner.
2002 flyttade hon till Borås
och arbetade som vårdbiträde
men började så småningom på
Högskolan som utbildningsadministratör. För två år sedan
slutade hon sin anställning,
flyttade till Bredared, och ägnar sig nu åt sitt eget skapande
som författare. Hon gav ut sin
första bok ”Falskspel och
manglade lakan” redan 1994
och 2013 publicerades romanen ”Under blodboken finns
alltid skugga”.

För fyra år sedan drabbades
Yvonne av en stor sorg då en
av hennes söner hastigt avled.
Efter
handlingsförlamning
och första tidens sorgearbete
blev skrivandet ett andningshål och ett sätt att klara av vardagen. I november 2017 gav
hon ut Sorgedagboken ”Det
måste gå ett år sägs det”. Boken vill förmedla hopp till de

som drabbas av en stor förlust
och sorg. Den som förlorat ett
barn eller annan älskad anhörig känner sannolikt igen sig i
författarens smärta.
Yvonnes närmaste projekt är
en barnbok och därefter ytterligare två böcker som redan är
under arbete.

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

Telefon 033-23 75 30 • Fax 033-23 75 40
www.fristadbygg.se • abfb@fristadbygg.se

www.sveba-dahlen.com
Industrivägen 8, Fristad | Tel 033 15 15 00
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Unikt energiprojekt
för Fristad Bygg
I kvarteret Klockarebolet i
Vårgårda pågår ett spännande
projekt där Fristad Bygg är involverat.
– Det är i första stadiet ett bostadshus som renoveras i sin
helhet. Vi totalrenoverar, bygger på en våning med ytterligare lägenheter och gör en
standardsökning på isolering
för att komma nära passivhus standard, säger Dan Wilhelmsson, Affärsområdeschef,
Fristad Bygg.
Dessutom installeras en unik
energilösning där man tillför
solenergilösning, med solceller på tak för att utvinna energi under soliga dagar. Energin
lagras i ett batteri med storlek som ett kylskåp som sedan
skapar vätgas för att utvinna
el under årets mörka delar. Vi
tillför också en bergvärmeanläggning.

Stort intresse
för bokcirkel

Bokcirkeln på Fristads Bibliotek startar med morgonfika.
– Vi trivs ihop och ser fram emot våra träffar säger Eivor Spetz,
Ann-Britt Stensson, Birgit Gustafsson, Wiviann Bergsten, Inger
Arhusiander, GunBritt Carlsson och Tor-Björn Wetterlund.

Projektet syftar till att förvandla fastigheten till ett passivhus med unik teknisk lösning där målet är att köpt
energi skall vara noll kilowattimmar per kvadratmeter. Idag
är man först i Sverige med att
testa denna typ av energilösning i så stor omfattning. Projektet kommer att vara åter-

betalt på en tjugoårsperiod
menar Vårgårda Bostäder AB.
– Vi talar om hållbarhet och
långsiktighet när vi arbetar
med entreprenad vilket ger
arbetet i Vårgårda en hög dimension, säger Svante Dahlqvist fd vd Fristad Bygg.

Folktandvården i nya lokaler

Gunnel Lycén, Marie Petersén, Annie Molarin, Therese Schönberg, Sandra Gustav,
Elisa Samuelsson och Nirmela Zulic hälsar dig välkommen till Folktandvårdens nya
lokaler i Fristadshuset.

Hälsa, kompetens och service
är ledorden för Folktandvården i Fristad som i januari
2018 invigde sin nya klinik
i Fristadhuset. Den pampiga
entrén mot Vängavägen har
en rymlig hiss. Taxi och färdtjänst parkerar i direkt anslutning.
– Vi är jättenöjda med våra lokaler där vi har varit med från
början i planering och inredning, säger klinikchef Gunnel
Lycén. Idag är vi fjorton personer varav tre tandläkare och
fyra tandhygienister.
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Folktandvården i Fristad ingår
i Folktandvården Västra Götaland som är en organisation
med ca 3000 anställda.
– Vi vänder oss till alla åldrar. Ett tandvårdskit skickas ut
till alla barn när de är sex månader. I skolan har vi medarbetare som arbetar med bland
annat flourlackning och vi har
också uppsökande verksamhet
till våra äldre.
– Våra besökare kommer från
Fristad/Borås området men
alla som vill kan lista sig på
vår klinik.

Folktandvårdens erbjudande
Frisktandvård innebär att man
betalar en summa per månad
och får tillgång till tandläkare och hygienist efter behov. Ju
bättre man sköter sina tänder
ju billigare blir det hos tandläkaren.
– Välkommen att besöka oss
och det går också bra att boka
tider på nätet, hälsar Gunnel
Lycén.

En torsdag i månaden,
klockan 10.00, träffas deltagare i en bokcirkel på
Fristad Bibliotek.
– Vi startade i september 2017,
säger bibliotekarie Inger Arhusiander. Idag är vi nio stycken
som träffas och samtalar om
böcker. Jag tycker det är roligare än jag trodde från början.
Alla deltagare är aktiva, engagerade och har åsikter.
– Vid varje träff har alla läst
samma bok och varje deltagare tar med sig ett stycke som
man reagerat på och vill diskutera i gruppen. Det utmynnar
ofta i fina samtal där man lär
sig något nytt, stäms till eftertanke och ser fram emot nästa
bok.
Boktitlarna som Inger Arhusiander tar fram spänner över
vitt skilda områden och det
är deltagarna som röstar om
vilken bok man skall läsa till
nästa träff.
– Alla skall läsa samma bok
så det gäller att få fram nio
stycken, säger Inger. Jag har
kontakt med samtliga våra

bibliotek i kommunen så det
brukar fungera. Ibland är det
två deltagare som får dela bok
och vid vissa tillfällen får vi
använda oss av e-bok.
Vivianne Bergsten har varit
med i bokcirkeln sedan i höstas.
– Det är jätteroligt att träffas och prata om det man läst.
Det är också inspirerande att
komma ut och möta så trevliga
människor.
Tor-Björn Wetterlund är ensam
man bland de kvinnliga deltagarna.
– Jag känner mig som tuppen
i hönsgården, säger Tor-Björn
med glimten i ögat. Man ser
fram emot att komma till biblioteket där vi träffas, fikar
och samtalar om böckerna
vi läst.
Till hösten startar Fristad
Bibliotek ännu en bokcirkel
och hälsar nya deltagare
välkomna. Är du intresserad
är du välkommen till Fristad
Bibliotek. Du kan också maila
din anmälan till fristad.bibliotek@boras.se.

LIONS
VÅRMARKNAD
Lotteri med fina vinster.
Vi träffas utanför ICA-City
19 - 20 maj. Välkommen!
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Anhöriga träffas och trivs
Anhörigstödjarna finns för dig
som stöttar eller vårdar någon närstående som är över 65
år. Du kan vara syskon make/
maka, granne eller god vän.
– Vi arbetar för att underlätta i din vardag genom att
erbjuda cirklar, träffar och

PROFIL

enskilda samtal. Vi har tystnadsplikt. Har du frågor
eller önskar mer information
om anhörigstödet. Välkommen att ringa någon av oss
tel 033-35 82 39 / 033-35 51 16,
hälsar Ingela Tylestrand, anhörigstödjare i Borås Stad.

– På Skogslid träffas vi för
att samtala, umgås och äta en
bit mat tillsammans och få en
ledig stund med glädje och
trivsel. säger Mariette Källén
som är aktivitetssamordnare
för träffarna i Fristad.

Andreas
Klarström

- fotbollsproffs!
Andreas Klarström bor på
Buxbomen i Fristad sedan
åtta år. De är fyra i familjen och de två barnen går på
Asklandaskolan.
Intresset för fotboll startade
som knattespelare i Brämhults
Idrottsklubb. Som junior gick
Andreas till Elfsborg och blev
tämligen omgående uppflyttad
till A-laget. Elfsborg låg då i
division ett och 1996 gick man
upp i Allsvenskan.

Anhörigstödjare i Fristad träffas var fjortonde dag på Skogslid för trevlig samvaro.

Greta Åhman är en av 15 personer som deltar i Anhörigstödet på Skogslid.
– Det är ett andningshål för
oss. Här träffas vi var fjortonde dag och kan utbyta erfaren-

heter. Det är så givande och
trevligt varje gång. Per Olof
Schön kommer också gärna
till träffarna.
– Man får så mycket tillbaka
från de andra. Vi pratar, fikar,

bjuds på underhållning och
ibland har vi även någon föreläsning. Personalen är engagerad och sprider glädje.

anhörigstödjare står för, säger
Kerstin Hermansson (c). Den
som stödjer en anhörig som är
sjuk i hemmet har det kämpigt
dygnet runt. Därför är anhörigträffar viktigt för att mötas,

skapa gemenskap och ge stöd.
På Skogslid i Fristad arrangerar man regelbundna träffar
som till min glädje också är
välbesökta.

Bengt Bohlin (s), aktivitetssamordnare Mariette Källén,
anhörigstödjare Ingela Tylestrand och Kerstin Hermansson (c) samtalade om anhörigstödet på Skogslid.
– Anhörigstöd ska finnas på
alla mötesplatser i vår kommun, säger Bengt Bohlin (s).
Där skall anhöriga ges möjlighet att träffas en stund för avkoppling, bryta isolering och
ingå i en positiv organisation
som tar tillvara deras intressen.
– Vår äldreomsorg klarar inte
att hantera den insats som våra

MITT

– Det var en härlig tid då jag
spelade tillsammans med Stefan Andreasson, Mats Rotting,
Thomas ”Säffle” Andersson,
Joakim Modig och flera andra fantastiska fotbollsspelare.
Under tiden i Allsvenskan var
jag ytter mittfältare och gjorde
ett tjugotal mål.
2006 flyttade Andreas till Esbjerg i Danmark som professionell spelare i den danska
superligan. Före detta elfsborgspelaren Fredrik ”Bella”
Berglund, som hade kommit
till föreningen tidigare, hjälpte
till med introducering. Efter
fem år återvände Andreas till
Elfsborg där han avslutade sin
fotbollskarriär 2015.

– För att vara en professionell
idrottsman bör man leva efter
de krav som ställs. Tjugofyra
timmar om dygnet, sju dagar
i veckan, får man tänka på
att äta rätt, träna och se till att
kroppen är i topptrim.
– Jag har haft tur och fått betalt
för att spela professionell fotboll i drygt tjugo år. En bidragande orsak till att jag klarade
av att befinna mig på toppnivå
under dess år är att jag inte
drabbades av några allvarliga
skador.
Idag är Andreas Klarström en
av flera ledare för P08, pojkar
åtta år, i Fristad GoIF.
– När jag var yngre hade vi bra
ledare och den andan tar jag
med mig till våra ungdomar
i föreningen. Vi lär ut fotboll
men lika viktigt är att vara en
bra kompis och att man skall
respektera och vara snälla mot
varandra.
Efter avslutad fotbollskarriär i Sverige och Danmark
har Andreas bytt inriktning.
Han arbetar på byggföretaget
Husarvid med huvudsaklig
arbetsuppgift att förmedla
nyproducerade villor och
lägenheter.

För andra är Sjuhäradsbygden
en liten del av Sverige.
För oss betyder den allt!

KLIPPERI
HÅR & SOL

Hos oss solar Du när Du har tid
Öppet kl 6 - 22 alla dagar
Kod hämtas på salongen
033-21 00 90
Fristad Torg
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Klara Albertsson Textilkonstnär från Vänga
Textilkonstnär Klara Albertsson, 26 år, bor i Göteborg. Hon
är uppväxt och har sitt föräldrahem i Vänga. Efter studier på
Bäckängsgymnasiet studerade
hon Textil Form och Hantverk
vid Capellagården på Öland.
Klaras textila intresse förde
henne därefter till Steneby i
Dalsland. Resultatet efter tre
års studier på Stenebys Högskola blev en konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk.
Hon har även studerat broderi och 2013 medverkade hon i
Höstsalongen på Borås Konstmuseum.
2017 tilldelades Klara Albertsson Borås Tidnings kulturstipendium till Tore G Wärenstams minne. Utmärkelsen
skedde på Saga-teaterns scen

den 19 februari 2018 och juryns motivering löd: ”För
ett engagerat och fängslande
konstnärskap som för det traditionella textila hantverket in
i framtiden.”
– Fantastiskt roligt att uppmärksammas för det jag skapar, säger en glad Klara.
I framtiden hoppas hon få
chans att arbeta med offentliga utsmyckningar där många
människor är i rörelse.
Under våren har hon haft en
utställning på Nääs Konsthantverk, Projektrum.
Klara Albertsson har sin ateljé
i Majorna i Göteborg och bostaden i Kortedala. Utöver sitt
konstnärskap arbetar hon även
på ett LSS-boende.

Fler besökare till seniorernas mötesplatser
i Fristad, Borgstena och Bredared

Välkomna till Mötesplatsen i Borgstena hälsar de glada deltagarna i Borgstena IF:s klubblokal.

Mariette Källén och Agneta
Grindemark är aktivitetssamordnare och anhörigstödjare. Verksamheten utgår från Skogslid i Fristad.
– Den öppna mötesplatsen vill
bryta isolering och få seniorer
att komma tillsammans. Vi erbjuder flera olika verksamheter som till exempel symöte,
10

promenadgrupp, bakning, café,
underhållning, pubafton. Våra
besökare tycker att det är
roligt att komma till oss och
jättekul att träffa andra.
Efter flera års verksamhet på
Skogslid i Fristad har man utvidgat verksamheten att också
omfatta Borgstena och Bredared. Drygt tjugo besökare har
man på varje möte. I Borgstena

träffas man i Borgstena IK:s
klubbstuga och i Bredared i
den gamla affären mitt i byn.
I juli får vi den eftertraktade
bussen som skall användas till
kortare utflykter.
– Vi kommer att göra studiebesök på Falbygdens Ost, resa
till Gekås i Ullared och många
fler intressanta resmål.

Man har också en elcykel. Det
är en trehjulig tandemmodell
där man sitter jämte varandra.
Här kan den som styr bestämma om passageraren behöver
trampa eller inte. Ett smidigt
sätt att komma ut på en ”promenad” tillsammans.
I Borås Stad finns det nio mötesplatser fördelade på olika

kommundelar. Man kan besöka
den som man tycker passar
bäst.
– Välkommen, kom och prova,
träffa vänner och ta en kopp
kaffe. Om du vill ha mer
information så ring till oss,
hälsar Mariette och Agneta
tel 033-35 87 32.
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FRISTADKRYSSET

Fyll i rutorna och skicka lösningen senast den 4 juni 2018 till: Fribo, Box 91, 513 21 Fristad.
Första pris är en handduk och miljödisktrasa, 2: pris är en miljödisktrasa.
Namn ................................................................................................... Telefon .....................................................
Adress ...................................................................................................Ort ............................................................

Vinnare!

Krysset i förra Fristad Runt vanns av:
1:a pris till Håkan Davidsson
Stenvägen 2H, Fristad.
2:a pris till Gudrun Uppström
Lönnvägen 29, Fristad
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Ansvarig utgivare: Kjell-Ove Sethson, FRIBO, 033-22 25 50
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