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Fristads Folkhögskola utreds idag för �ytt !
”för att få en ekonomi i balans - där alla folkhögskolor inom
VG Region ses som en klump”

En ev �ytt från Fristad påverkar i hög grad lokal-
samhället. Sysselsättning, handel och samhällsservice.

Det är inte hållbart att:
.  40 arbetstillfällen försvinner från Fristad

.  5.600 hitresande kurs- och konferensdeltagare/år 
uteblir. Handeln i Fristad, utbyggd samhällsservice 
och utmärkta kommunikationer hotas

.  5.400 hyresgäster/år förlorar bra möteslokaler 

.  6 kulturhistoriskt bevarandevärda byggnader 
och alla enhetligt rödmålade husen på det 123 706 m2 
stora skolområdet lämnas åt sitt öde

Detta är hållbart!
Vi anser att det politiska uppdraget istället borde 
vara att se möjligheterna, satsa och utveckla den 
potential som �nns här i Fristad 

Ekonomiskt hållbart över tid - bygg på det vi har!

Socialt hållbart - hela Fristadbygden i norra Borås lever 
i god symbios med Fristads Folkhögskola sedan 100 år.
Framtid Fristad - landsbygdsutveckling!

Klimat- och miljömässigt hållbart -
det stora, unika skolområdet mitt i centralorten är en 
oslagbar miljö för framtidens enorma utbildnings-
behov där trygghet och studiero är avgörande

Var med och skapa möjligheterna på Fristads Folkhög-
skola i hjärtat av Fristad!   

 

Trevlig läsning!
Arbetsgruppen för Fristadbygden genom



Historisk mark

Centrum i Fristadsbygden har länge varit Fristad Hed där Fristads Folkhögskola ligger.
Under 1700 och 1800-talet var här övningsplats för Älvsborgs regemente.  
År 1914 �yttade regementet in till Borås och byggnaderna på Heden stod tomma. 
Älvsborgs läns folkhögskola �yttade in 1923 och övertog �era av byggnaderna.  
Sex av dem �nns fortfarande kvar. De uppfyller kriterierna för ”särskilt värdefull byggnad” 
i enlighet med plan- och bygglagen. 

Hela kulturmiljön är bevarandevärd!



Folkhögskolan i lugn och trygg miljö

Den miljö som �nns vid Fristads Folkhögskola är en del av förutsättningarna för skolans nuvarande verksamhet. 
Om den �yttas, försvinner det som är skolans själ, den totala harmoniska miljön, där kök och internat är avgörande.  
Den rehabilitering som många kurser ger, har givit goda resultat. 
Att människor kan återvända till samhället och arbetslivet ger också stora ekonomiska vinster. 
För �era år sedan startades Hälsolinjen, som är beroende av en rofylld miljö och måttliga krav för att den som 
drabbats av t.ex.  psykisk ohälsa och utbrändhet skall kunna komma tillbaka till arbetslivet.  
Nu satsas på gymnasiala studier för dem som fått neuropsykiatriska diagnoser, som autismspektrumstörning.  
Deltagare i denna utbildning har vittnat om att miljön betyder så mycket för att de ska kunna utnyttja sin begåvning. 
Man kan få ro i samband med måltider och kan vistas i mindre grupper utan störningar. Här �nns enorma behov. 
Växa-kurserna  för funktionshindrade och synskadekurserna är också beroende av en lugn och trygg miljö. 

Vävkurserna är av stor betydelse för att bevara kunskap som annars riskerar att försvinna. Här kan 
hantverket utvecklas i ändamålsenliga lokaler. 
Trädgårdkursen med riksintag är mycket populär, vilket också visar betydelsen av natur och en naturlig miljö.  
Den är svår att �ytta till urbana omgivningar.
Folkhögskolan har under lång tid bedrivit ett omfattande miljöarbete och också fått utmärkelser. 
KRAV- märkta produkter utgör minst två tredjedelar av råvarorna i köket.  
I trädgårdskursen ingår naturligtvis ekologisk odling.

Även Hälsolinjen och Vävutbildningen har riksintag.



Här möts Fristadbygden!

Fristads Folkhögskola har inte bara stor betydelse för kursdeltagarna utan också för bygden. Den ger många arbetstillfällen! 
Dessutom har ett stort antal externa kurs- och konferensdeltagare varje år (5.600 pers 2019) glädje av Fristads duktiga 
handlare utbyggd samhällsservice och de utmärkta kommunikationerna med buss och tåg. 

Skolans lokaler hyrs ut  i alla möjliga sammanhang: (5.400 pers 2019)
Fristad Hed- sextetten har anor från regementets tid och övar här. Fristads Hembygdsförening samarbetar om 
folkhögskolans museum och paraplyorganisationen Framtid Fristad har lunchmöten och sammankomster på skolan .   
Föreläsningar med framstående föreläsare, kulturaftnar och konserter lockar publik till den anrika Högtidssalen. 
Svenska Röda korsets regionråd väst har många av sina möten på folkhögskolan och brukar ordna möten för rödakorsare
från hela regionen med omkring 100 deltagare ett par gånger om året. 
Fristad GoIF har många grupper som hyr gymnastiksalen varje vecka.     Listan kan göras mycket längre....

Närhälsan i Fristad, Närhälsan Online och Närhälsan Utbildningsenheten bokar ofta in sig i kurslokaler, luncher och logi.
Det �nns även planer för uthyrning hela terminer för läkare som studerar på nyainvigda Kliniskt Utbildningscenter i Fristad.
VG Regionen uppmuntrar sina förvaltningar att lägga utbildningar och konferenser inom den egna verksamheten.
Fristads Folkhögskola har fått mycket mera bokningar från t.ex  Södra älvsborgs sjukhus (SÄS). Både mindre möten och 
stora grupper på upp till 80-100 personer



Orsak och verkan!

En av orsakerna till hot om �yttning av skolan sägs vara 
de höga hyrorna. Fristads Folkhögskola betalar hyra för
en mängd ytor som man inte behöver/använder.?
Politiska beslut behövs för en rättvis beräkning.
 
Fristadbygden behöver en konsekvensbeskrivning över 
vad som händer i samhället, om folkhögskolan �yttar.
En hållbar sådan: Socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
Vad händer med de byggnader som har kulturhistoriskt 
värde och vad händer med kulturmiljön? 
Arbetstillfällen försvinner, handel, service och kommu-
nikationer påverkas negativt. 
Vad ger VG region oss istället?

Satsa o�ensivt på utbildningar som ligger i tiden.
Riv inte upp en väl fungerande skolmiljö som tillsammans 
med lönande kurs- och konferensverksamhet bildar navet
i Fristadbygden. Fristads Folkhögskola är Fristads stolthet!
Och vad oss anbelangar -  gärna 100 år till! 

Välkommen hit förresten! Anmäl dig till informations-
mötet på Fristads Folkhögskola 14 januari 18.00!
Fristad ligger 15 km norr om Borås. 
Enkelt med buss eller tåg.

Med vänlig hälsning
Arbetsgruppen för Fristadbygden genom

Paraplyföreningen Framtid Fristad är helt opolitisk med 
en ideellt arbetande styrelse.
 
Man kan säga att så gott som alla invånare i Fristads 
”gamla” kommundel (10.000 st) på ett eller annat sätt är medlem 
i Framtid Fristad genom att man arbetar på  ett företag eller är 
medlem i en förening som i sin tur är medlem i Framtid Fristad.

www.framtidfristad.se
info@framtidfristad.se
fb framtidfristad
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