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Mattcurling
populärt i Vänga

Vi önskar alla våra läsare en God Jul & Gott Nytt År! ii

Aktuellt  i  Fristadbygden. Nr 2,  2018

Tämta Revyn
Premiär i januari

Sidan 9

FRIBO utökar 
solelsproduktion

Sidan 3 
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Sidan 4

Framtid Fristad 
nav för ortsråd

Sidan 10

OKQ8 stationen 
nyinvigd

17/11 - 8/12
Maj Torstensson - olja
och Kristina Kronberg 
Bartoli – blandteknik

12/12 – 19/1
Vävkursen på Fristads 

folkhögskola

2019
26/1 - 16/2

Patrick Karlsson
digitalkonst

23/2 - 16/3
Gunn Henriksson - måleri

23/3 - 18/4
Sara Bengtsson - måleri

27/4 - 18/5
Mattias Kvick - teckningar

Fristads
bibliotek

Öppettider
mån-tor 10-18

fre 10-17, lör 10-13
Andra tider under

sommar och storhelger

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

bibliotek.boras.se

14 & 27 november
Sång- och sagostund

med Barbro. Föranmälan.

22 november
Författarbesök

Åsa Hellberg. Boka gratis 
biljetter.

3 december kl. 16 
Försäljning av gallrade
tidskrifter och böcker.
Glögg & pepparkakor.

Julboken – Läs två böcker 
under jullovet – vinn en bok! 

Avslutning med julgrans-
plundring 9 januari

Babyrytmik med
Fredrik Plumppu

Ny grupp startar i januari

Galleri
Glasverandan

Sidan 7 

Långa sträckor 
för FredrikP
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Drill i världsklass

De målmedvetna flickorna som tränar och tävlar i Fristad Drill kommer bland annat från Sparsör, Tärby, Molla och Fristad             
.                                                                                                                                                                                          Sidan 8
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Stora vägen 24, Fristad • 033-26 04 00

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

Lyckad resa för Ungdomsorkestern
Fredag nionde november reste 
Fristads Ungdomsorkester och 
dansare från Borås Kulturskola 
till Oldenburg i Tyskland. 

– Vi blev tidigt inbjudna av 
orkestern i Oldenburg för att 
medverka under tre dagar 
i Fascination Musik, säger 
musikledare Ulf Holmestrand. 
Det var som ett Tatto där 
orkestrar träffas och gör upp-
trädande tillsammans eller 
enskilt inför publik. 

– Vår orkester har aldrig gjort 
detta tidigare. Men vi har 
tränat hela hösten och det gick 
vägen. Så vi är nöjda med 
resultatet.

– Det blev en lyckad resa för 
de drygt femtio medverkande. 
Många trevliga möten, fina 
minnen och mycket publik, 
säger Ulf Holmestrand och 
Annika Baetge som är musi- 
kaliska ledare för Fristads 
Ungdomsorkester.

Framtid Fristad fortsätter 
att, tillsammans med Attrak- 
tiva Toarp, vara två lysande 
exempel på hur man under 
lång tid tillsammans utveck-
lar det lokala inflytandet och 
lägger ned engagemang och 
intresse för att utveckla sin 
”bygd”. Borås Stad har till-
sammans med våra Ortsråd 
beviljats projektmedel från 
Leader Sjuhärad för att ut-
veckla och utöka stödet för 
arbetet med Landsbygdsut-
veckling/Ortsråd under 2018 
och 2019. Den lokala kontakt- 
personen i projektet är ord-
förande i Framtid Fristad.

Det största uppdraget är att 
arbeta med lokala utvecklings- 
planer för hela Fristadbygden 
och det arbetet har påbörjats 
under hösten. 

Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen i Borås Stad har bland 
annat ansvaret för kontakterna 
med Ortsråden och med om-
rådesnätverken som finns inom 
kommunen samt de nätverks-
grupper som arbetar för barn 
och unga 10-16 år. Ortsrådet 

är duktiga på att samverka 
och lyfta frågor som berör 
barn och ungas uppväxtvillkor 
i Fristad. I nätverksgruppen för 
barn och unga ingår olika rep-
resentanter från de kommunala 
förvaltningarna samt polisen.

Det finns ett rikt förenings- 
utbud i ”gamla” kommun-
delen Fristad med ett 30-tal 
olika föreningar med olika 
inriktningar. Detta visar på 
ett stort och brett engagemang 
och en go känsla av att man 
vill göra nytta för många. Det 
är viktigt att vi som är tjänste-
personer i Borås Stad är ly-
hörda och samarbetsvilliga 
för att möta alla de ambitioner 

som finns inom förenings- 
livet. Det är dock inte sam-
ma sak som att allt går att 
genomföra, men att föra en 
dialog och tänka tillsammans 
är i alla fall den minsta gemen-  
samma nämnaren. 

Ett annat bra exempel på ett 
stort engagemang för bygden, 
var när nio föreningar gjorde 
gemensam sak och bjöd in 
Borås stad till överläggningar, 
angående den utökade vass-  
och slamutbredningen vid 
norra delen av Öresjö.
Föreningarna ville visa på 
de förändringar som har 
skett över tid i området.  
Åtgärderna måste ses som 
både kort- och långsiktiga, 
där vi under 2019 kom-
mer att bland annat starta en 
treårig vassbekämpning samt 
röja sly mellan badplatserna 
Asklanda och Skalle. De lång-
siktiga åtgärderna kommer att 
diskuteras vidare.

Så visst – Fristad är framåt… 

Fristad är framåt... 

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

“Det är viktigt att
vi som är tjänste-
personer i Borås Stad 
är lyhörda och samar-
betsvilliga för att möta 
alla de ambitioner
som finns inom 
föreningslivet”.
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Öppenhet • Tydlighet • Närvaro

Välkommen till

Fristads församling

www.svenskakyrkan.se/fristad

Ät gott och njut av priset

Välkommen till en lokal 
bank som tar lokala beslut.

Carina Larsson Ann-Christine Johansson Madeleine Wollin

Fristadstorget, Fristad 033-16 64 00, handelsbanken.se/fristad

Annons_80x60.indd   1 2017-09-26   13:45:37

Sandra Grimbeck

Andreas Löfgren, VD,
Elektrokyl Energiteknik AB

FRIBO utökar
solelsproduktion

YOUNG
ger guldkant 
i vardagen

Foto Pixabay

Insamlingsstiftelsen YOUNG 
startade 2016 av Agneta 
och Staffan Yngvesson.
Ändamålet är att ge unga 
människor med funktionsned- 
sättning guldkant i vardagen. 
Stiftelsen vänder sig till pa-
tienter vid Södra Älvsborgs 
Sjukhus som har fått sin sjuk-
dom diagnosticerad före 25 
års ålder. De sökande skall 
vara mellan 18 - 50 år och 
deras ekonomiska situation   
är begränsad på grund av sjuk-
domen.
– Idén till stiftelsen har fun-
nits länge men tog fart i och 
med att jag fyllde jämna år, 
säger Agneta Yngvesson. 
I stället för paket önskade 
jag ekonomiskt bidrag  till 
kommande stipendieutdel- 
ningar. Detsamma gjorde min 
man när han fyllde år så vi fick 
ett startkapital på tjugotusen 
kronor. 
– Tack vare generösa vänner 
och givmilda besökare på våra 
välgörenhetskonserter kan vi 
nu dela ut stipendier två gånger 
per år.  Det rör sig inte om stora 
summor men för mottagaren 

kan det betyda mycket i var-
dagen. Kanske den sökande 
till exempel vill bjuda någon 
på middag, ta med familjen till 
Liseberg eller gå på en konsert. 
Utdelningen sker i april och 
oktober. Ansökan görs digitalt 
senast den förste i respektive 
månad. 
– Allt arbete i stiftelsen sker 
ideellt. Ingen kan göra allt 
men alla kan göra något. Vi är 
så tacksamma för alla bidrag 
stora som små, hälsar Agneta 
Yngvesson.

Mer information på hemsidan 
www.stiftelsenyoung.se

Agneta Yngvesson.
En av stiftarna till YOUNG

Elektrokyl Energiteknik AB  
startade 1945 och arbetar i 
huvudsak med energieffek-
tivisering. Det handlar bland 
annat om butikskyla, värme-
pumpar och ventilation.
– Det som vuxit fram under 
senare år är att våra kunder 
frågar mer och mer efter solel. 
Då känns det naturligt att läg-
ga till det i vårt sortiment, 
säger företagets VD Andreas 
Löfgren.
– Vi har genomfört ett solen-
ergiprojekt i Fristad tillsam-
mans med Fristadbostäder där 
det handlar om ett uttag av 
fyrtio kilowatt. Anläggningen 
kommer generera närmare 
35 000 kWh per år. 

Som exempel gör en genom-
snittlig villa åt ca 6 000 kWh 
per år varför anläggningen 
kan täcka sex villors förbruk-
ning av hushållsel under ett 
helt år. Solelsanläggningen 
är nu inkopplad på FRIBO:s   
elnät och används i huvud-
sak för värme och varmvatten 
i bostadsområdet Karlsberg, 
men även laddstolpar, motor-
värmare, belysning, med mera.
– Vi är nöjda med resultatet 
och samarbetet med Fristad-
bostäder. Arbetet startade i 
september och nu har FRIBO 
en anläggning som kommer 
att producera solel i minst 
30 år framåt, avslutar Andreas 
Löfgren.

Sedan tidigare har vi en sol-
cellsanläggning på Tärna- 
vägen 2 på nästan 34 kW som 
har gett oss över 100 000 kWh 
sedan driftstarten. 
Nu har vi alltså ytterligare en 
anläggning, denna gång på 40 
kW, vilket känns fantastiskt, 
säger Fristadbostäders VD 
Kjell-Ove Sethson.
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Efter tio år som ansvariga 
för Vänga Kvarnkafé läm-
nar Cecilia och Bengt Göran 
Åhman över till ny arrenda-
tor.
– Det har varit fantastiskt ro-
liga år, säger Cecilia men nu är 
det dags att lämna över till nya 
eldsjälar som får fortsätta ut-
vecklingen av kvarnen. Bengt 
och jag börjar komma upp i 
pensionsåldern. Vi har även 

vår gård med alla får att sköta 
så allt har sin tid.

– När vi tog över för tio år se-
dan var kaféet det som, till-
sammans med kvarnen, locka-
de besökare. Men vi planerade 
ganska snart för att utvidga 
med restaurang för att få en 
större helhet i verksamheten. 
Vi byggde ett restaurangkök, 
lagade mat och bakade bröd 
med mjöl från kvarnen. Pro-
jektet fick stor respons och 
kaféet och restaurangen har 
varit välbesökt av lunchgäster, 
sällskap, bussar, högtidstillfäl-
len så som bröllop med flera.
– Många är de konstnärer som 
ställt ut på Vänga Kvarn, säger 

Bengt Göran. Musikunder-
hållningen på sommarhalvåret 
har varit populär. Blandningen 
av musik har lockat olika typer 
av besökare och musikernas 
ideella arbete har också resul-
terat i gåvor till Radiohjälpen.
– Nu känns det bra att lämna 
Vänga Kvarnkafé som vi till-
sammans har vårdat under tio 
år men vi hoppas att kvarnen 
skall fortsätta att utvecklas och 
locka besökare också i framti-
den. Vi vill tacka Vänga Hem-
bygdsförening som hjälpt och 
stöttat oss under alla år. Vi har 
fått full support, det kunde inte 
varit bättre!

Vänga Kvarnkafé
Efter tio år lämnar de kvarnen

Det finns fyra serviceorter 
utanför Borås tätort där 
Intresseföreningar samord-
nar- och driver olika former 
av  nätverk-/samverkans-
forum, så kallade Ortsråd. 
Borås Stads Fritids- och 
folkhälsoförvaltning har 
utsett kontaktpersoner till 
serviceorterna som stöd i 
det lokala arbetet. De fyra 
serviceorterna är Dalsjöfors, 
Fristad, Sandared och 
Viskafors.

Ortsråden skall arbeta för 
att invånare, organisationer 
och föreningar på ett snabbt 
och smidigt sätt skall kom-
ma i kontakt med rätt förvalt-

ning och tjänsteman i kommu-
nen. Framtid Fristad fungerar 
som en samlande kraft för de 
tio orterna i före detta Fristad 
kommundel. Dessa är Tämta, 
Vänga, Tärby, Gingri, Breda-
red, Frufällan, Sparsör, Tos-
seryd, Fristad och Hästhagen/
Kvarbo. 
Framtid Fristads ordförande 
Linda Bodén har sedan april 
fått en anställning om sex-
ton timmar i månaden som 
är öronmärkt för arbete med 
ortsrådet och att bidra till ut-
vecklingsplan för Fristadbyg-
den.
– Framtid Fristad är navet för 
vårt ortsråd. Vi tar via möten 
och dialog fram viktiga frågor 

från respektive ort. De förs 
sedan vidare till kom-
munen för att behandlas 
i respektive förvaltning. 
Därefter skall vi få svar 
på de olika frågorna, säger 
Linda Bodén. Vi har redan lyft 
frågan om skolbussar och säk-
rare cykelvägar. Vad vi kan 
konstatera är att flera orter har 
liknande frågor om förbätt-
ringar som de vill förmedla 
till kommunen.

Ann Milbredt är enhetschef 
för Dalsjöfors- och Fristad 
fritidsgård. Hon arbetar på 
Fritid- och Folkhälsa och har 
där fått i uppdrag att vara kon-
taktman för Fristad. 

– Min roll är att förmedla frå-
gor från ortsrådet i Fristad till 
rätt tjänsteman och förvalt-
ning i kommunen. När de har 
arbetat med frågan återvän-
der jag med kommunens svar, 
säger Ann Milbredt. Jag håller 
med om att det ofta är liknande 
frågor som kommer upp i 
kommunens olika ortsråd. Det 
gäller till exempel, trafik, skola 
och infrastruktur. Därför har 
vi börjat med att samtliga 
serviceorter träffas för att sam-
verka för att få större tyngd 
bakom sina frågor.
– Vi vill att våra barn och 
ungdomar skall växa upp i en 
trygg miljö. Då är det inte en-
bart föräldrar och skola utan 

vi alla tillsammans bör hjäl-
pas åt. För att utveckla  vår 
bygd krävs bland annat att 
bostadsbyggandet ökar. Det 
gäller inte minst hyreslägen- 
heter. Kommunen bör därför 
se över och öka markanvis-
ningar så att tomter blir klara 
för att bebyggas. 

– Jag brinner för samver-
kan. I Fristad gäller det att 
bibehålla och utöka det fina 
nätverk vi har inom vårt  
näringsliv, skola, kyrka, för-
eningar och flera som verkar 
i vårt samhälle, avslutar 
Framtid Fristads ordförande 
Linda Bodén.

Framtid Fristad
är navet för ortsråd

Enhetschef Ann Milbredt och Framtid Fristads ordförande Linda Bodén
arbetar med samverkan inom ortsrådet i Fristad.

– Tack till alla våra trevliga gäster för de här fantastiskt roliga 
åren som vi har fått haft tillsamman med er, hälsar Cecilia och 
Bengt Göran.
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Mattcurling
– populär aktivitet i Vänga

Torsdagar anordnar Pensio-
närernas Riksorganisation, 
PRO i Fristad Mattcurling 
i idrottsgården Vänga Hov i 
Vänga.
– Mattcurling är en rolig, av-
slappnad och trivsam sport där 
alla kan vara med. Det är ingen 

kraftsport, reglerna är enkla 
och en kul aktivitet för både 
kvinnor och män. Samman-
lagt är vi ett 30-tal i vår klubb, 
säger klubbansvarige Christer 
Söderlund.
– Deltagarna träffas och curlar 
i två timmar och tävlar med 

varandra efter att vi lottat lagen. 
I halvtid tar vi paus och fikar. 
Det är ett bra nätverk med en 
god gemenskap och en stund 
av trevlig och lättsam motion. 
– Vi håller till i Vänga Klubb-
lokal där vi lägger ut special-
mattor på golvet så att ”stenar-

na” lätt kan glida fram efter att 
de slungats iväg. Alla hjälps åt 
och turas om med poängräk-
ning. 
På tisdagar klockan 9.00 
har vi även lagträning för de 
som är med och tävlar mot 
andra klubbar. 

Är du intresserad att delta? 
Hjärtligt välkommen att 
kontakta Christer Söderlund,
telefon 033-260362, e-post 
bensod123@hotmail.com 
eller Lars Göran Carlsson 
telefon 033-269429.

Några av deltagarna i PRO:s populära mattcurlinggrupp i Vänga tar en paus i spelet för fotografering. 

Per Lundin är nytillträdd 
pastor i Equmeniakyrkan 
(Missionskyrkan) i Fristad. 
Han har tidigare varit pas-
tor i ett tjugotal år i Tida-
holm, Falköping och Borg- 
stena.
– Jag kände att det var dax att 
arbeta heltid som pastor, säger 
Per som tidigare också arbetat 
som snickare och busschaufför.
– Vi är ca 170 medlemmar i 
församlingen varav ett hund-
ratal är aktiva. Till detta kom-

mer vår ungdomsverksamhet 
med bland annat tonåringar, 
scouter och söndagsskola.

– Tillsammans med Svenska 
Kyrkan arrangerar vi olika 
återkommande aktiviteter för 
eleverna i våra skolor. Jul- och 
påskvandringar varvas med 
kyrkvandringar, bibeläventyr 
och konfirmandverksamhet. 
Att samverka är viktigt för 
att de goda krafterna skall ge 

människor ett så bra liv som 
möjligt i vårt samhälle.

Per Lundin bor i Borgstena och 
pendlar till arbetet i Fristad. 
Äter vegetariskt men också fisk 
och kött. På fritiden cyklar han 
mountainbike, spelar piano, 
mekar och snickrar. Senast lästa 
bok är Söka och finna Gud i 
allt - en ignatiansk vägledning 
till det verkliga livet av jesuit-
prästen James Martin.

Per Lundin - ny pastor i Equmeniakyrkan

Jul på folkhögskolan
Lör 24 nov kl 12-17 Fristads folkhögskola
• Skaparverkstäder – gör ditt eget julpynt, dina egna julkort och julklappar • Julshow och
 Luciatåg • Försäljning av hantverk och lokalproducerad mat •  Soppbuffé och hembakat  ka
Aktiviteterna passar både vuxna och barn.  Mer info på www.fristadsfhsk.se

Kom i Julstämning!
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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

Box 96 • 513 21 Fristad
Tel: 070-326 16 97

FRISTADS VÄRME
& SANITET AB

Porschetraktorer är pensio- 
nären Åke Brunnegårds 
stora intresse. 
Mitt i Fristad, i före detta 
Skyddskläders fabrik, har Åke 
sedan 1994 sitt kontor.
Fram till 2010 jobbade han 
med konstruktioner av verk-
tyg och maskiner till olika 
kunder runt om i Västsverige 
och samtidigt parallellt med 
reservdelar, vilket inte sker 
längre. Nu är det bara fram-
tagning och försäljning av  
reservdelar som gäller. En del 
av tiden går till att supporta 
kunder, som finns runtom i 
Europa men även i USA.
Samtidigt renoverar han  egna 
traktorer så att de blir i ny-
skick.
Produktionen av Porschetrak-
torer startade 1950 då det syd-
tyska bolaget Allgaier fick 
licens för tillverkning av trak-
torerna mellan 1950 till 1956. 
Därefter producerade Porsche 
själva sina traktorer och änd-
rade från orange till röd färg. 
Tillverkningen lades ner 1964 
då det bl.a. blev överproduk-
tion av traktorer i landet. 
Åke har ritningar till trakto-
rernas olika delar, vilket gör 
att han kan framställa delar 
som det är brist på. 
– En del av tillverkningen 
gör han fortfarande själv. För  

tjugofem år sedan startade han 
med lister och emblem. Sedan 
har det också blivit motordelar 
och andra slitdelar, som kun-
der har efterfrågat. Åke läg-
ger ut tillverkning alltmer till 
några av sina gamla kontakter 
sedan konstruktionstiden för 
att få bästa kvalité.
I USA är det en firma som ser-
var traktorägare och beställer 
reservdelar av Åke. De euro-
peiska kunderna hjälper han 
själv och titt som tätt får han 

besök på kontoret i Fristad av 
lokala traktorentusiaster som 
vill ha service och reservdelar.
Åkes hobby är att renovera och  
iordningställa både Allgaier 
och Porschetraktorer från fem-
tio- och sextiotalet. Flera tusen 
arbetstimmar har han lagt ner 
på de tiotal som han själv 
renoverat. De är nu i samma 
fina skick som när de för över 
femtio år sedan lämnade fabri-
ken i Tyskland.

– Traktorintresset är en hobby 
som alla andra hobbies.  
I det här fallet handlar det 
om att meka och samlandet 
får man på köpet. Att sam-
la frimärken, skulle ur en lo-
gistisk synpunkt vara enklare 
avslutar Åke Brunnegård.

Dessutom kan man köra 
”FRISTAD RUNT” fina 
sommarkvällar eller åka på 
trevliga traktorträffar.

Röda starka Porschar i Fristad

Åke Brunnegård frmför några av sina färglada traktorer av märket Allgriewr och Porsche
 Foto Göran Svenson, tidningen Traktor.

Den charmiga villan, som 
ligger mellan blomsteraffären 
och trähusen i Fristad centrum, 
är varsamt renoverad och be-
sökaren kommer in i ett ombo-
nat SPA. Här finns inga kalla 
väggar utan man får ett väl-
komnande intryck. Marias idé 
är att det ska kännas lite skog, 
varmt och lugnt.
– Vi är fyra som arbetar här 
och alla har olika specialiteter. 
Ansiktsbehandling, händer 
och  fötter, massage och naglar 
är några av de behandlingar 
som vi erbjuder, säger Maria.
– Kunderna är män och kvinnor 
i åldern 15-75 år. Alla är väl-
komna till oss för att beställa 
tid och få råd. Vi har även möj-
lighet att ta emot mindre grup-
per á 4-6 personer. I villan 
finns också en butik för dem 
som är nyfikna på någon hud-
vårdsprodukt.

– Spavillan finns på Instagram 
och Facebook där man kan 
hitta mer information, avslutar 
Maria Johansson som tidigare 
drivit Maritas i fyra år och i 
och med flytten till nuvarande 
lokaler  ändrat namn till Spa-
villan.

SPA
i charmig
villa mitt
i Fristad

Maria Johansson driver
SPAVILLAN i Fristad.

Friskare Fristad
med Frigym

Peter Magnuson är utbil-
dad styrketräningsinstruk-
tör med ett stort intresse för 
kost och hälsa. 2010 startade 
han Frigym som ligger vid 
den stora rondellen, i Fri-
stadshuset.
Gymmet är 650 kvadratmeter

och har drygt 500 medlemmar 
där medelåldern är 48 år och 
52 procent är kvinnor. Den 
moderna maskinparken passar 
för styrke-, motion-, kondition- 
och rehabträning.
Det är öppet varje dag mellan 
klockan 05-22. Samtliga med-

lemmar har också en egen kod 
som gör att de kan komma och 
gå när det passar.
Med ledorden ”kom som du är” 
hälsar Peter välkommen till 
alla som vill komma igång 
med träning och få en starkare 
och smidigare kropp.

Foto Pixabay
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Fredrik Lyckelid gillar att 
röra på sig och gärna längre 
sträckor. 

Intresset väcktes när Fredrik 
startade sin träning inför Vasa- 
loppstrippeln för drygt två år 
sedan. Att genomföra ett Va-
sa-lopp är en utmaning. Att 
göra tre under ett och samma 
kalenderår är en bragd då det 
gäller att klara av att åka ski-
dor, cykla och springa nio mil 
i fäders spår. Fredrik Lyckelid 
klarade samtliga discipliner.

Vasaloppsspåret ringlar sig 
fram genom det vackra natur-
reservatet Vasaloppsarenan 
från Sälen till Mora. Sträckan 
består av tre leder där Vasa-
loppsleden är för löpning, Cy-
kelvasaleden för cykling och 
under vinterhalvåret gäller det 
klassiska Vasaloppsspåret. 
– Jag klarade att genomföra 
alla tre loppen där nio mil på 
cykel var lättast och skidåk-
ningen jobbigast, säger Fredrik.
– Den viktigaste träningen för 
mig är att vänja kroppen vid 

att springa. Tidigare var jag 
motståndare till löpning men 
nu springer jag mer än gärna 
långa sträckor i skogen och 
också runt sjöarna Öresjö och 
Ärtingen.
Nu har jag bestämt mig för att 
inte anmäla mig till några mo-
tionsutmaningar inför nästa år 
utan ägna mer tid med famil-
jen, avslutar Fredrik Lyckelid. 

Fredrik bor i Fristad med
familj och är delägare
i reklambyrån R3 i Borås.

Sportprofil

Långa sträckor
gäller för Fredrik

LIONS
JULMARKNAD

Försäljning av julklappar, tomtar, bockar
och lotterier med fina vinster
Vi träffas utanför ICA-City.

Fredag 7 dec kl 10-18 • Lördag 8 dec kl 10-15

Välkommen!

Vintage
på höjden 
Maria Olsson, värmländ-
skan från Grebbestad, fann 
kärleken Magnus Svensson 
i Fristad och tillsammans 
öppnade de Ljungagårdens 
Allehanda sommaren 2014. 
Det är en antik, kuriosa och 
vintagehandel på höjden 
1,5 kilometer från Fristad 
centrum mot Vårgårda.

Den gamla ladugårdens drygt 
250 kvadratmeter har total-
renoverats och inretts med 
mängder av objekt. Allt är 
prydligt uppställt efter teman 
och lättöverskådligt för besö-
karen. Där finns även en sär-
skild avdelning för loppis-
artiklar. Besökarna kommer 

från trakten men sommartid 
även turister från när och fjär- 
ran. 
– Jag har inlett samarbete med 
flera lokala konsthantverkare. 
Tillsammans med en av dem 
tillverkar vi tunikor och klän-
ningar av tyger från 60-70 
talet där kundkretsen är i alla 
åldrar. Det ska finnas något 
för alla som är intresserade av 
gamla saker, tycker Maria som 
älskar antikviteter och är sär-
skilt svag för 60-70 tal, svensk 
allmoge och glas. 

Öppettider vinterhalvåret
onsdag och torsdag kl 16-19, 
söndagar kl 11-16.
ljungagardensallehanda.se

Maria Olsson hälsar alla välkomna till Ljungagårdens
Allehanda i Fristad.
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Från Sparsör, Tärby, Molla 
och Fristad kommer Amalia 
Ivarson, Tindra Källqvist, 
Emma Bååth, Amanda 
Persson, Agnes Boman och 
Agnes Sethson. De är sex 
målmedvetna flickor som 
tränar och tävlar i Fristad 
Drill.

De tränar smidighet, styrka, 
kondition och dans i Allhallen i 
Borgstena två gånger i veckan. 
Under höstterminen handlar 
det också om koreografi för att 
vid vårens tävlingar och upp-
visningar vara samstämmiga.
– Vår grupp tränar i de tre dis-
ciplinerna Team, Solo och Du-
ett. Nästa år hoppas vi få delta i  
International Cup i Frankrike 
men EM samt VM hägrar också.
– I somras var vi på Irland och 
tävlade i Team och Duett med 
fina placeringar och personliga 
poängrekord.
– Vi trivs ihop och tycker det 
är jättekul att träna. Vi träffar 
också varandra på fritiden, häl-
sar ett glatt och målmedvetet 
drillteam.

Japan, USA och Frankrike är 
störst när det gäller drill där 
Japan är regerande världsmäs-
tare. I Sverige har Skåne och 
Småland flest utövare.

Skickliga drillare

Savanna Rezai började träna 
drill som femåring och trä-
nar och tävlar nu i discipli-
nen Solo vilket innebär ett 
individuellt program. 

Hon tränar fyra gånger i veckan 
och går andra året på gym-
nasiet med inriktning design. 
Siktet är inställt på inred-
ningsarkitekt men nu har även 
polisyrket seglat upp som ett 
alternativ.

– Det går bra för mig. I år täv-
lade jag i VM i Orlando i Flo-
rida där jag fick poängrekord. 

Mitt program är drygt två  
minuter och innehåller flera så 
kallade trix med stora kast och 
flera volter. Att delta och tävla 
på större tävlingar ger mig 
stor erfarenhet, säger Savanna 
som tidigare tävlat två gånger i 
Frankrike.

– Nu är det EM 2019 som är 
aktuellt. Eftersom jag går upp 
som senior är det osäkert om 
jag blir uttagen första året men 
man vet aldrig, säger Savanna 
Rezai som är en av Fristad 
Drills representanter i större 
tävlingar.

Pojkar och 
flickor är 
välkomna 
att drilla!
– Vi är ca 35 medlemmar i vår 
förening från fem upp till 25 
år, säger Fristad Drills ordfö-
rande Daniel Källqvist
– Träning bedrivs oftast i grup-
per där man får nya vänner och 
fin gemenskap. Deltagarna lär 
sig att respektera och ta hän-
syn till varandra och självför-
troendet ökar, inte minst bland 
de yngre, då de visar upp vad 
de har lärt sig inför föräldrar 
men också vid allmänna upp-
visningar och parader.
– Det går bra för vår förening. 
Två team har deltagit i Euro-  
pean Cup på Irland och 
Savanna Rezai har deltagit i 
VM i Florida.
– Fristad Drill tränar i All-
hallen i Borgstena och vi är 
nöjda med våra hyresvärdar. 
– Nu satsar vi på att nå bra  
resultat i Sverige och att lyckas 
kvalificera någon eller några 
av våra medlemmar för fler  
tävlingar utomlands.
– Vi vill få in fler drillare, både 
pojkar och flickor, i åldern 
7 och 10 år. De är hjärtligt väl-
komna. 
– Vi söker även intresserade 
som vill delta i vår styrelse, av-
slutar föreningens ordförande 
Daniel Källkvist.

Savanna fick
poängrekord i USA

Vill du veta mer om föreningen kontakta: fristadsdrill@gmail.com
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För andra är Sjuhäradsbygden  
en liten del av Sverige.
För oss betyder den allt!

Golf i Bredared
- för glädje och
gemenskap

Pontus Bergstrand, Pro, Bredareds Golfklubb.

Bredareds Golfklubb satsar på en stark juniorverksamhet. Foto Privat.

Bredareds Golfklubb bil-
dades 1992 och har idag 
ca 1400 medlemmar varav 
drygt 100 juniorer. 

Klubbens golfbana som ligger 
i en naturskön och varieran-
de terräng får betraktas som 
en skogsbana där raka hellre 
än långa slag premieras. Dri-
vingrangen är elbelyst kvälls-
tid och brukar vara öppen året 
runt. Föreningen har också put-
tinggreen, chipinggreen och 
bunker samt ett område där 
man övar inspel på varierande 
avstånd. Allt för att man ska 
bli en ännu bättre golfspelare.
Klubbhuset stod färdigt 2006 
och här ligger restaurang, golf-
shop, kansli, samt klubb-, om-
klädning- och konferensrum.

– Juniorverksamheten satsar 
vi extra mycket på vilket är 
fantastiskt roligt, säger Pontus 
Bergstrand som är klubbens 
Pro (professionella tränare och 
instruktör). Själv började 
Pontus med golfsporten som 
9-åring och brinner för sitt 
stora intresse som idag är hans 
yrke.
– Våra ungdomar är uppde-
lade i tre grupper. Från fem 
år tränar man på ett lekfullt 
sätt. Nästa grupp är medlem-
mar från nio till tolv år och 
den tredje ungdomsgruppen 
är mellan tretton till femton år. 
Därefter går man över till elit-
grupp.

Framtidståget tar över hela ba-
nan på fredagseftermiddagar.

– Då får ungdomarna gå på 
banan med en äldre och mer 
erfaren spelare. De  märker 
då att samma villkor gäller 
för alla åldrar där man visar 
respekt för varandra och lär 
sig vett och etikett. Gemenska-
pen ökar och alla blir sedda. 
Ungdomarna tycker att freda-
garnas aktiviteter är jätteroliga 
och vi brukar avsluta med 
korvgrillning.
– Intresserade ungdomar är 
hjärtligt välkomna att höra av 
sig till golfklubben. Utrustning 
kan man få låna till en bör-
jan och för de yngre är med- 
lemsavgiften låg. 
–Jag ser fram emot att möta 
ännu fler golfintresserade ju-
niorer, avslutar Pontus Bergs-
trand.

I sjutton år har Tämta Revyn 
roat tusentals besökare i 
Tämta Bygdegård. Nu övas 
det för nästa succé med pre-
miär efter trettondagshelgen 
i januari 2019. De ger åtta 
till tolv föreställningar varje 
år och denna gång är temat 
Hotell Svarta Hingsten. 
Publiken kommer från trakten 
men även från andra orter långt 
från Tämta. 

Bygdegården tar max 65 per-
soner så det är alltid fullsatt 
och för besökarna till kvälls-
föreställningarna ingår enligt 
tradition korv och en pilsner i 
biljettpriset. 

– De som kommer till oss 
garanteras en trevlig stund och 
vi hälsar alla välkomna, hälsar 
Kenth Augustsson.

Tämta Revyn
Succén fortsätter
Premiär i januari

Sören Johansson Kenth
Augustsson

Maj-Britt
Samuelsson

Lisbet 
Holmqvist

Christer
Benjaminsson

Iréne Stüven Alf Almgren Ingrid Lindh
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– Butiken har fått en modern 
inredning och kunderna 
upplever att den har blivit 
större och luftigare, säger 
stationsföreståndare Anders 
Lengberg.

– Vi arbetar nu efter ett nytt 
koncept som heter Quick To 
Go där vi blir ännu bättre på 
mat. Kunden kan nu beställa 
sallader, pizza på färska råva-
ror med frasig botten, smör-   

gåsar med olika fyllningar som 
vi får från Sussies Smörgås- 
butik i Borås, kycklingspett 
och wraps. Ekologiskt kaffe, 
nygräddade wienerbröd och 
kanelbullar och självklart en 
riktigt god korv med bröd.
– Personalen som börjar redan 
klockan fem på morgonen med 
att baka bröd, tillagar smör- 
gåsar med mera, tycker det  
är positivt och vår testperiod 
visar att vi är på rätt väg.

– För oss är posthanteringen 
stor och går som en raket. Som 
mest hanterar vi femhundra 
paket per dag och har över 
fyra hundra kunder i butiken. 
– Jag får mycket positiva reak-
tioner från våra kunder för vår 
nya butik så det är även så att 
tunge Lengberg ibland svävar 
på moln, hälsar Anders ”She-
riffen” Lengberg som klippte 
det röda bandet framför 
förväntansfulla besökare.

• Behandlingar
• Kurser
Har presentkort

0723-00 72 78
viktor@malmlundsmaleri.se

Inger Hägmark och Rose-Marie 
Frendberg besöker  OKQ8 varje 
fredag för att träffas, spela på 
Keno och dricka kaffe.

– Det är en tradition sedan flera år 
tillbaka som startade när vi arbetade 
tillsammans på Borgstenaskolan. Vi 
trivs här med den trevliga personalen, 
säger Inger och Rose-Marie.

– Anders ”Sheriffen” Lengberg 
är medlem i Framtid Fristad, 
han hjälper och stöttar vårt 
föreningsliv och ser alltid  till 
Fristads bästa. Så epitetet 
Sheriffen finns fog för då han 
ser till och hjälper andra så 
gott han kan.
Lycka till med butik och ben-
sinstation, hälsar Sune Ström.

– OKQ8 i Fristad har alltid le-
gat i framkant när det gäller 
butiksupplevelser för våra 
kunder. Anders och hans per-
sonal lyckas bra med att ta till 
sig OKQ8 ś koncept och posi-
tionera sig som en viktig sam-
lingspunkt på orten.
– Förutom mat, post, kafé, 
spel med mera är det viktigt 
att framhålla den bilrelaterade 
delen. Den är viktig för oss 
och den arbetar man med på 
ett förträffligt sätt, säger Lars 
Göran Irén, försäljningschef 
OKQ8.

– Jag tycker att vår nya butik 
har blivit jättefin. Nu är det 
ännu roligare att arbeta och 
kunderna är lika trevliga som 
förut, säger Johan Larson 
som arbetat bakom disken på 
OKQ8 i fyra år.

Tappen är en samlingspunkt 
för oss i Fristad, tycker Leif 
Eckerström. 
– Här finns bensin, du kan 
handla det du behöver, Posten, 
ATG med mera. Det är för oss 
nästan som puben i England.

I september invigdes den
nya OKQ8 stationen i Fristad.
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FRISTADKRYSSET

Fyll i rutorna och skicka lösningen senast den 22 januari 2019 till: Fribo, Box 91, 513 21 Fristad.

Första pris är en handduk och miljödisktrasa, 2: pris är en miljödisktrasa.

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

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

Krysset i förra Fristad Runt vanns av:
1:a pris RoseMarie Frennberg Vänga Lyckor 2

2:a pris Anita Lindberg Vänga Lyckorna

Vinnare!
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