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Bakgrund: 
Våren 2014 gapade allt fler skyltfönster tomma i Fristad Centrum.  
 
Det såg tråkigt ut! Oro för framtiden spred sig väldigt snabbt bland fristadbor,  
näringsidkare och fastighetsägare. 
 

Framtid Fristad  ville ta ett samlat grepp, ansökte om medel hos  
Stiftelsen Swedbank Sjuhärad för att beskriva hur det ser ut idag, hur vi vill ha det  
redan imorgon och vår vision för 2025. 
  
        ”Vi ser att utvecklingen av handeln i Fristad under senaste tiden  
är mycket negativ. Butiker har gått i konkurs eller lagts ned och fler är på gång. 
Samhällen av Fristads storlek bör som vi ser det, ha ett levande centrum  
där människor kan umgås, få vård, gå till sin bank och handla.” 
 

Bakgrund: 
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Stiftelsen Swedbank Sjuhärad beviljade ansökan oktober 2014 och  
Framtid Fristad fick möjlighet att göra en utredning.  
 
Styrelsen uppdrog åt 2 ledamöter att tillsätta och leda en arbetsgrupp  
bestående av Framtid Fristad, handlare och fastighetsägare i Fristad Centrum. 
 

Arbetsgruppen Handeln i Fristad:  
Linda Bodén, Framtid Fristads styrelse (Sammankallande) 
Annika Lilja, Framtid Fristads styrelse 
Anders Lengberg, handlare OKQ8, Framtid Fristads styrelse 
Susanne Andersson, handlare Fristads Blomsteraffär 
Christian Ruhdensjö,/Thomas Englund/Sofia Thulin, handlare ICA City Fristad 
Erik Magnuson, fastighetsägare (Fristadshuset) 
Görgen Andersson, fastighetsägare (Torghuset) 
Sören Eriksson, fastighetsägare (Choicehuset). 
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Hur kan vi förbättra förutsättningarna för 

att bedriva handel i Fristad? 

 
Inventera nuläget! Utbudet handel, service 
och lokaler i Fristad Centrum okt 2014? 
 
Fråga vilket utbud Fristadborna vill ha? 
Bedöm behovet av handel och service i 
Fristad. 
 
Undersök köpmönster och utvecklingsideér 
kring Fristad centrum och omsätt det i en 
handlingsplan för framtiden. 
 

Ta del av köpmönster, utveckling 
. handeln i stort (Sverige)  
. handeln i närområdet (Borås)?   
 
Hur berör planering, trender och 
visioner oss i Fristad? 
 
 
 

Hitta goda exempel och 
förebilder då det gäller handeln i 
Fristad. 
 
Leta affärsideér i Fristadbygden, 
erbjud lämpliga lokaler. 

Uppdraget:  Handeln i Fristad 

Dessutom: 
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Handeln i Sverige 2013/2014 
646/665 miljarder kronor  (totalt) 

  37/42,5 miljarder kronor (internet) 
 

Handeln 2014 
3,3% ökar detaljhandeln i stort 
16%  ökar internethandeln 
 
Mest ökar försäljningen av 
Möbler 
Heminredning 
Elektronik 
Sällanköp 
Systembolaget 
 
Handeln 2020 713 miljarder! 
 

HUI Research 

Källor: Framtidens branscher – vilka kommer att finnas kvar? 
10 dec 2014, Magnus Kroon, näringspolitisk expert Svensk Handel 

Handeln i Sverige  
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Kunderna ser inga gränser – kombinera 
produkter, service och tjänster under  
samma tak – tjänster i handeln! 
 
Möt kunden on- och off line!  
Mobilen blir allt viktigare i hela köp- 
processen! Dygnet runt.  
 
Kunden bestämmer var han handlar 
Vägen till köp går genom egen research! 
45% kollar på nätet - handlar i butik 
13% kollar i butiken  -  handlar på nätet 
 
 
 

Källor: Framtidens branscher – vilka kommer att finnas kvar? 
10 dec 2014, Magnus Kroon, näringspolitisk expert Svensk Handel 
E-barometern 2014 
Kampen om köpkraften, Handeln i Framtiden HUI Research 

Kunden bestämmer! 

Kunden är aktiv, uppkopplad, informerad, kunnig, innovativ, 
experimenterande och skapande. 
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Idégrupper i Borås har jobbat med: 
 
Stadskärnan och Knalleland på samma dag?  
Snabbt, smidigt - handla, äta, mötas.  
 
Adventure Borås – året runt! Kom hit, Stanna,  
Kom tillbaka!..    Shopping – mat – kultur! 
Skulpturer! Gatukonst! Textile Fashion Center!  
 
Integration, mångfald, attityder. 
 
Grattis Borås 400 år 2021!  
Teman: Livet mellan husen – I am Borås - Framtiden 

Visioner som inspirerar! 

Fristad är en del av Borås! 

Handeln i Borås 
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Handelscentra - som ska utvecklas - i Borås 
 
Borås                    Handelsråd och E-handelshus 
Borås City            Attraktiv stadskärna 
Knalleland           100 butiker - butiksgallerior, volymhandel, specialbutiker 
Viared Västra     Sällanköpsvaruhandel  
BrämHulta          70 företag - allt från hantverk till handel till lätt industri. 
 

Handelscentra i Borås 
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Handeln i Fristad Centrum saknas på listan över de 
handelscentra som ska utvecklas/stödjas av kommunen! 

 
Köpkraften hos 10.000 innevånare/3800 hushåll behövs i stan??  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 näringsidkare och serviceföretag i Fristad centrum utgör  
en viktig handelsplats/mötesplats för oss i norr!  

 
Borås Norra - Fristad är en del av Borås! 

 

Handelscentra i Borås 
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I Borås City finns också en gemensam målbild mellan  
näringsidkare, fastighetsägare, kommun  -  ATTRAKTION OCH LUST! 

Utveckla attraktiva torg och platser – ljus, trygghet, grönska viktigt 
Attraktiva bostäder i centrum 
 
Mångfald av butiker och serveringar med generösa öppettider 
Aktiviteter och upplevelser hela året   
(40 aktiviteter 2013 (inkl sommartorsdagarna) för att dra folk in till city! 
 
Trygg trafik och enkel parkering 
Samverkan fastighetsägare, näringsidkare och  
kommun 

Visst kan vi översätta detta till Fristad! 
Borås Norra – Fristad,  är en del av Borås! 

Borås City  
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Fristad Befolkningsprognos 2013-2018 
 
                                 (fd. Fristads kommundel) 
 

Fristad växer :  9712(2013)  – 10 095 personer (2018) 
Vi bygger nytt och antalet barn blir allt fler 
Arbetslösheten är lägre än i kommunen totalt 
 
4.900 personer av de boende i Fristad förvärvsarbetar huvudsakligen inom 
     Handel, 17,2%  
     Vård & omsorg, 16% 
     Tillverkning, 13,9% 
     Bygg, 9,1% 
     Utbildning, 11,1% 
 
1.400 personer pendlar ut till arbetsplatser utanför Fristad 
1.100 personer pendlar in för att jobba här  
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Fristad Centrum 
Handel och serviceutbud oktober 2014 

Service:   Folktandvård, Apotek, Vårdcentral, Bibliotek/Konsthall,  
                 Återvinningsstation, Busstation, Tågstation 
 
Mat:        Pizzerior 3 st, Kina Thai , Vägkrog , Matsalar 2 st (personal+allmänhet)  
 
Kaffe:      Stationshuset PRO, Kupan Röda Korset, OKQ8, Fristads Bibliotek 
 
Hälsa:     Kiropraktor, Fotvård, Hudvård, Thaimassage, Massageterapeut, Gym. 
  
Handel:   Bensin, uthyrning släp/dragkärror, Post/paket/ATG , Bilverkstad, Däckservice,   
                 Bilförsäljning, Blomstervaruhus,  Fönster, Hemslöjd/presenter, Frisörer 2st,  
                 Skomakare, Loppis (Kupan försäljning), Baby/Barnkläder,  Fiskvagn, 
                
                Dagligvaror: ICA City butik bygger till ännu större butiksyta.  
                Den gamla färgaffären vid torget rivs. 
 
Tomma lokaler:  Torglängan 3st, Chocie-huset 3 st, Sparbankshuset 1 st, Fristad Södra 1 st.  
                Flera fastigheter är också till salu på Fristads Södra. 
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Fristad Centrum 
Utveckling okt 2014 - mars 2015 
 

Nya företag i Choicehuset: Bodyset Fysioterapi AB (Sjukgymnast)  
                                                Gingri Motor AB (Smörjoljor för flyg och bil)  
                                                Syncro AB (Microbryggeri),  
Nya företag i Torghuset:     Thai House Restaurang (öppet alla dagar)  
                                                 Tittis Massage (Thaimassage) 
Ny ägare till (Maritas):         MJ Wellness AB  
 
Nya fastighetsägare             Fristads Blomsteraffär köper växthuset och fastigheten bredvid  
                                                 FP Service, Åsbov. 3 köper flera fastigheter på Fristad Södra 
                                                 SMB GROUP AB, Åsbov. 1,  köper fastigheten Stora Vägen 23b  
                                                (Fristads Pizzeria) 
 
Tomma lokaler:                     Sparbankshuset 1 st, Torghuset 1 st, Stora Vägen 23b 1 st 
Fastigheter till salu:              Stora Vägen 23a (Ekelunds Vävkammare) 
 
Övrigt:                                    ICA Citybutiken har fått ny entré, ombyggnationen 
                                                klar sommar/höst 2015. 
                                                Elmas Fisk har fått lokal inne på ICA. 
                                                Apoteket bygger ut butiksytan, utökar sortimentet!  

  



Handeln i Fristad 

www.framtidfristad.se 

20150305 

 
1 mätvecka nov/dec 2014 
(Borås Stad) 

 
Fordon/dygn (ÅDT) 
MC, bil, lastbil, långtradare 

8600 

2600 

5400 

5300 
RV 42 
Vårgårda 
(4140 / 2010) 

RV 42 
Borås 
(9.400 / 2010) 

LV 183 
Borgstena 
(2900 / 2013) 

Nya Kyrkvägen 
(1600 / 2004) 

Tidigare mätningar, Trafikverket 

Trafiken genom Fristad? 
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Karta Fristad Centrum 
 
4 fokusområden 
. Stationsparken 
. Torget 
. Porten till Fristad 
. Fristad Södra 
 
 

Metod 
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Torget 

Porten 

Parken 

4 illustrationer och texter med visionär karaktär  
 

Fristad södra 
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Trycksaker 
 
En visionsbroschyr  producerades  
under senhösten 2014 och skickades ut  
den sista veckan i november. 
”Fristadbygden” uppmanades också  
via affischer, tidningsreportage och  
annonser att fundera och tycka till i en 
enkät på Framtid Fristads hemsida, 
före årets slut.  
 
Enkäten i pappersform fanns 
tillgänglig på Fristads Bibliotek  
för dem som föredrog det. 
 

Marknadsföring 
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Enkäten som  lades upp på hemsidan www.framtidFristad.se  innehöll en rad 
frågor för att få en uppfattning kring  
 
vad Fristadborna tycker behövs i form av handel och service på vår ort, 
hur man betygsätter Fristad centrum,  
om man funderat på att starta egen verksamhet  i Fristad och om man i så fall 
vill ha hjälp att hitta lokal.  
 
Flera frågor ställdes för att försöka ringa in köptrohet och köpmönster. 

Enkäten  Upplägg – Syfte   

http://www.framtidFristad.se


Handeln i Fristad 

20150305 

www.framtidfristad.se 

29 barn och unga har funderat och tyckt till på enkäten! 
 

 

2 klasser på Asklandaskolan har  
arbetat i 4 inspirerande temaveckor med  

ORF = Operation Rädda Fristad! 
 
 

Se reportage på hemsidan! 

Arbetsgruppen Handel och Service 

Ungdomsperspektiv! 
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3800 hushåll fick visionsbroschyren i dec 2014 
 

 360 Fristabor, nästan 10 % (jättebra!) av  hushållen 
funderade och tyckte till på enkäten….. 

 
 

    
    
  

Ålder och kön 
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Var bor du? 
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Var bor du? 
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Hur ofta besöker du Fristad Centrum? 

85% 

11% 
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78% 

10% 

11% 

Vad har du gjort  
vid ditt senaste besök i Fristad Centrum? 
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Hur tar du dig oftast till Fristad Centrum? 
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Utbudet av affärer? 
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Utbudet av restaurang/café? 
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Lätt att ta sig hit? 
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Parkering? 
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Rent och snyggt? 
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Öppettiderna? 
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Handel som Fristadborna saknar mest 
 

Klädaffär 

Restaurang 
/café 

Skoaffär 

Systembolag 

Presenter/ 
inredning 

Optiker 

Cyklar/ 
reparation 

Djuraffär/ 
tillbehör 
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Service som saknas i Fristad 

Biljetter Västtrafik 

Simhall, badhus 

Data, mobil, tele 

Taxi 

Apoteket 
lördagsöppet 

Bio Toalett 
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Har du funderat på egen verksamhet i Fristad? 

Ja, café eller prylbutik med 
lite blandat…..  

Ja, lokala matvaror! 

Skoaffär! 

Lösa funderingar på  
fotoverksamhet… 

Ja, ett fik! 

Ja, Vintagemöbler  
och saker. 

Ja, Bageri och café 

Café med blomsterhandel 
Köpa gula huset (vägkrogen), 

totalrenovera och starta en  

”riktig” restaurang med pub-del 

Nåt med trä… 

Massage/frisörsalong 

Skobutik (även träningsutrustning) 
Hemelektronik (datorer/TV)  
MC-försäljning- service 



Handeln i Fristad 

www.framtidfristad.se 

20150305 

Några frågor gav möjlighet till ”öppna svar” vilket krävde lite mera av deltagarna.  
 
De som deltagit har verkligen tagit chansen att få vara med och  
påverka utvecklingen i Fristad!  
Dessa ”öppna svar”  har givit Framtid Fristad ett digert material att arbeta  
med framöver – för allas bästa! 
 

Mest kreativitet skapade fråga 12 ”Mina förslag för ett attraktivt centrum i Fristad.”  

Enkätens ”öppna svar” 
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Fristad Torg – Så skulle jag vilja ha det! 
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Fräscha upp 
Torglängan! 

Glass! Bänkar!  
Fler butiker 

(”behovsprövade”)
. 

Tryggare trafiksituation, 
FLER TAK OCH  

REGNSKYDD 

Rolig lekplats för de minsta, 
soffor för umgänge, 
Blommor och grönt,  

effektfull belysning 

Äkta torghandel med lokal- 
producerat,  

orienteringstavla,  
snygg anslagstavla 

Systembolag 

Fristad Torg – Så skulle jag vilja ha det! 

En fontän med unikt 
klockspel som spelar 

”Gökvalsen” 
(låten lär ha tillkommit 
1909  på Fristad Hed) 

Speakers corner! 
Mysigt bokcafé med uteservering 

Trevlig kvällsrestaurang 
Mötesplats 

En belyst skulptur  
av Eva Hild på torget  

- skulle höja  
hela Fristad! 
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Stationsparken – Så skulle jag vilja utveckla den! 
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Stationsparken – Så skulle jag vilja utveckla den! 

Trubadur, Allsång, Melodikryss,  
Midsommarfirande,  

”dansa ut julen”, veteranbilar, 
friluftsgudstjänst, 
Bingo, boulebana, 

föreningsaktiviteter 
 

Utnyttja scenen mer.  
Talang, lokala band, 

 spontana musikuppvisningar  
med kort varsel när lust och  

fint väder infinner sig! 
Hela Fristad bakar – talang! 

Fristads mästerkock! 
 

Bättre belysning, 
Fontän,  
Asfaltera gångarna, 

Yoga, olika gympapass,  
Danskurser,  Stickcafé,   

Teater för barn,  
Isbana på vintern, 

Jul-, höst-, vårmarknad! 
Med våra föreningar  

och knallar! 

Glassförsäljning! 
Lekyta för lite större barn. 
Utepingis, utefia, minigolf 
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Porten till Fristad – så kan den användas för allas bästa! 
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Porten till Fristad – så kan den användas för allas bästa! 

Mängder av pingst- och  
påskliljor i slänterna.  

Japanska körsbärsträd, 
Stensättningar! 

Välkommen skylt! 
Digital, belyst! 

Ljusreklam för fristadbutiker 
och närheten till parkering. 

 

Utnyttja området  
nordväst om viadukten. 
Liten park, turistinfo,  

ett lok, rastplats, butiksinfo,  
aktivitetskalender  

Stänkskydd! 
Avsmalning under tunneln 

Vägräcken mot vägen. 
Separata gång/cykelbanor. 

Sänkt hastighet  
genom hela Fristad! 

Ljus och färg vore fint! 
Väggmålning i fina färger  
av hög klass! 
Välkommen till Fristad längst upp! 
Ett modernt samhälle som  
är på gång! 
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Fristad Södra Centrum – om jag fick bestämma! 
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Fristad Södra Centrum – om jag fick bestämma! 

Ungdomsgård med 
Skatepark, Cykelramper 

Bowlinghall 
Idrottshall med simbassäng, 

Curlinghall, Boulehall, 
Biograf 

Rörigt! Stadsplanering! 
Renovera eller riv vägkrogen! 

Lokaler för föreningar, replokaler, 
kursverksamhet.  

Shopping-Mecca! 
Galleria med  

pop-up-stores! 

En riktigt bra restaurang! 

Mera grönt, 
bättre belysning 

 
Hundpark 

Service-Mecca! 
Cykel-, moped-, färg-, glas-,  

mobil-, elektronik-… 
bil-  +bilbesiktning 

Sänkt hastighet till  
30km/tim 

Enkelriktad in/utfart vid 
Blomsteraffären/OKQ8. 

Trafikljus, 
tunnel eller bro under/över 

Stora vägen. Säkra cykelbanor  
genom hela centrum 

Upplevelsecentrum för  
lokal livsmedelstillverkning! 

Kombinerat med 
Café/Restaurang/Saluhall! 
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Second hand! 
Vintage, begagnat! 

Bondens marknad, 
Härproducerat! Håll- 
bart ! Gröna företag. 

Hälsa, skönhet,livsstil 
välmående 

Tips! Branscher som växer! 

    

Källa:  
Framtidens branscher – 
vilka kommer att finnas kvar? 
10 dec 2014, Magnus Kroon, 
näringspolitisk expert  
Svensk Handel 

Tjänster i handeln: 
Mat/laga mat,  
Telefon/service/ 
lära ut programmen m.m. 
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Fristad centrum –  
välutrustad del av norra Borås 

Närhet till allt  –  Lätt att orientera sig!  
Mycket service på liten yta – tiden är en allt viktigare faktor  
 
Brett utbud av dagligvaror och offentlig service. 
Fristad centrum förser både boende och genomåkare med dagligvaror.  
Som fd. kommundelscentrum finns här en väl utbyggd offentlig service 
liksom 2 bankkontor.  
 
ICA Citys satsning på butiken i Fristad är mycket betydelsefull.  
Den fungerar som ”dragare” med generösa öppettider och parkering. 
Den stimulerar etablering av annan handel och service i centrum. 
 
Lätt att nå (även kollektivt), handla och göra ärenden, äta och dricka kaffe.  
 
Lätt att parkera!  Parkera gratis 2 timmar! 
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Fristad centrum –  i ständig utveckling 

Butiksdöd – eller ett Fristad Centrum i ständig utveckling? 
 
Om genomströmningen av människor i Fristad centrum ökar får alla aktörer som 
finns här känna av detta. Köpkraften i Fristadbygden är hög och om vi medvetet 
väljer att vara kund hos företagen i Fristad i första hand får vi det utbud av 
handel och service vi behöver.  
 
Vi kan själva att bestämma utbudet av varor och tjänster när Fristad centrum 
utvecklas till en modern Mötesplats. En social mötesplats med en attraktiv 
miljö, där vi kan umgås och trivas, men också handla och göra våra ärenden! 
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Popup-stores 
 
Fabriksutförsäljningar 
 
Show-rooms för 
näthandel 
 
Provrumsbutik  
i anslutning till  
utlämningsstället  
för paket 
 

Butiksidéer: 
Ett attraktivt Fristad Centrum 
behöver platser där vi kan mötas,  
trivas, umgås och handla! 

Utöka er kundservice med en webshop! 
Mobilen blir allt viktigare i köpprocessen!  Dygnet runt! 

Mötesplatser! 

Tips till näringsidkare i Fristad! 
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Konkreta mål inom en snar framtid! 

Framtid Fristad vill vara medlem i Borås Borås nätverk. Vi vill vara en del  
av Skulpturstaden, No limit, O-ringen, 400 årsfirandet osv. 
 
Fristad måste involveras i Borås Stads pågående och framtida planering: 
satsningar, översiktsplanering och visioner.  
 
Vi behöver också en ännu tätare kontakt med politiker och tjänstemän och  
givetvis en ”gräddfil” till Trafikverket. 
 
FRISTAD FINNS! 
  Ljustavla med företagsinfo på torget,  
  Turistinformation och  
  Offentlig anslagstavla 
  Vägskyltar FRISTAD (standard!) vid infarterna! 
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Framtid Fristad startar Arbetsgrupper och driver olika frågor 
som utvecklar Fristad, till en allt attraktivare bostadsort i Borås kommun. 
 
Centrum:               Handlare och fastighetsägare samverkar för  
                                ett trevligt, tryggt och välmående Fristad centrum 
 
Barn & Ungdom:  Ordnar aktivitetsytor och lekplatser för barn och ungdom 
 
Vandringsleder:    Binder samman befintliga leder kring Fristad 
 
Nätverk:                 Anordnar frukostmöten, stormöten, studiebesök 
 
Konstnärlig  
utsmyckning:         Då det gäller Fristad Torg, Porten, m.m. 
 
Stationsparken:    Utvecklar Stationsparken. Aktivitetsplan hela året. 
 
Turism:                   Sevärdheterna i Fristadbygden, broschyr & digitalt. 

Handlingsplan modell Framtid Fristad 
Vi startar och stöder Arbetsgrupper! 
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Arbetsgrupp Centrum 
Vi behöver en nystart! Arbetsgruppen med Handel och serviceföretag i Fristad Centrum 
förstärks med fastighetsägarna och Framtid Fristad. Regelbundna träffar under året. 
 
     Marknadsföring 
     Gemensamma aktiviteter      
     Öppettider, parkering  
     Trivselskapande åtgärder  
 
Arbetsgrupp Stationsparken 
Intresset för att besöka en handelsplats handlar också om att det händer saker. 
    Vi behöver en Arbetsgrupp som utvecklar Stationsparken.  
    Engagera det rika föreningslivet i Fristad!  
     
En väl genomtänkt aktivitetsplan lockar kunder till Fristad. Året runt!  
 
      
 
 

Så här förbättrar vi 

förutsättningarna för handeln i Fristad Centrum 
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Erik Magnuson 
Fastighetsägare till Fristadshuset 
  
Det finns 3 metoder om man får en ledig lokal: 
Man sitter och väntar på att någon ska ringa. 
 
Man gör ett aktivt val, marknadsför och/eller 
söker upp företag som som kan passa som ny 
hyresgäst. 
 
Man startar upp något själv, flyttar in i lokalen, 
överlåter kanske sedan en uppstartad 
verksamhet inkl lokal.  

5 Förebilder i Fristad Centrum 



Maria Johansson 
MJ Wellness (Ny ägare till Maritas) 
  
  
I höstas var det så tråkigt i Fristad. Men jag ville gå mot strömmen 
och köpte Maritas, för jag tror det finns en stor potential i Fristad 
med omnejd! 
 –  Man får bara jobba lite hårdare! 
  
Vi ska utveckla SPA-verksamheten och rikta oss till hela 
Fristadbygden med omnejd. 
  
Jag tror på Fristad nu när City satsar och tycker, att då ska vi andra 
satsa lika hårt som dom gör! 
  
Om 10 år har vi en blomstrande affärsverksamhet här i Fristad! 
  
Nu ska vi utveckla på en fantastisk Frista-anda tillsammans!  
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Susanne Österberg 
Fristads blomsteraffär 
  
I höstas fattade vi beslut att köpa växthuset istället för att 
betala hög hyra. 
Vi fick ett bra uppsving i början av året och många positiva 
kommentarer från våra underbara kunder. Det ger kraft!  
 
Vi vet att många åker långväga för att handla hos oss och det 
gör att vi känner oss delaktiga som ”dragare” till Fristad. 
 
Vi kommer förresten nu att snygga till utvändigt med bl.a. 
nya skyltar. 
 
Genomfartsvägen är viktig för oss handlare i Fristad! 
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Carola Carlsson  
Mitt Klipperi 
  
De senaste åren har vi ju bevittnat allt fler butiker som inte överlever.  
Här tror jag att man kan göra en hel del: 
  
Fristadborna kan vara lojala sina lokala butiker - ta sitt ansvar om man 
vill ha kvar servicen på orten, på så sätt bevara Fristad som en 
attraktiv ort att bo och leva på. 
  
En annan sak jag reflekterat över är att fastighetsägarna som har 
butikslokaler också bär på ett ansvar över vilka verksamheter som 
man tar in i sina lokaler. (Är det rimligt med ytterligare en pizza tex?) 
  
Alla bär vi ansvar att ha fungerande företag på orten. 
Jag hoppas/tror att detta skulle bidra till ett levande centrum, med 
större utbud för invånarna. 
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Anders Lengberg 
OKQ8 Fristad 
  
Mina planer framöver är att utveckla macken 
på alla fronter med nya koncept mm! 
 
Planerar att byta ut kassadisken den närmaste 
tiden och installera Cashguard! 
 
På sikt blir det även en helt ny biltvätt! 
 
Får nog även bygga ut postlagret då det ökar 
med ca 20 procent per år! 



Jari Kenttäkumpu 
Bodyset Fysioterapi AB 
  
Jag gillar Fristad. Behovet av min sjukgymnastik finns här!  
Det är nära Borås och lätt att ta sig hit och det finns parkering! 
Jag känner goda vibbar framöver – tomma lokaler hyrs ju ut så småningom!  
City och torget blir fint! 
Framtid Fristads arbete med att puscha på är bra. Det behövs ett gäng som tar tag! 
  
Om 10 år är Fristad lite större, mer verksamhet och kanske andra modeller. 
  
Sen gillar jag de nya trähusen! De ger tyngd och liv. 
  
Vi bör ta tag i ungdomsbiten. Ungdomar behöver jobb. Och aktiviteter. 
En skateboardbana är ett jättebra förslag. Den hjälper jag gärna till med! 
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Tack alla för värdefull information! 
Borås Stad:    Näringslivskontoret Mia Claesson, Samhällsplanering Monica Lindqvist,  
Samhällsbyggnadsförvaltningen:   Karin Johansson, Kristina Axelsson, 
Tekniska förvaltningen:    Jan-Åke Claesson 
Borås Borås TME:    Helena Alcenius,  
Borås City:    Anna Liljenby,  
Knallelandsgruppen:    Magnus Johansson  Marie Börjesson, 
Magnus Kroon:    Svensk Handel 
Håkan Lindström:    Attraktiva Toarp 
 

Tack alla Fristadbor i alla åldrar som tog er tid att besvara enkäten!  
 
Tack alla företag i Fristads Centrum för glada tillrop,  
för att ni sponsrat enkäten med fina priser och 
som stödjer oss genom att vara medlemmar i Framtid Fristad!! 
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Arbetsgruppen Handel och Service 

Tack för att ni gjorde denna utredning möjlig! 
Stiftelsen Swedbank Sjuhärad 

Tack alla som hjälp till! 
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Välkommen till oss i Fristad! 
 

40 näringsidkare och serviceföretag i Fristad centrum 
Borås Norra handelsplats/mötesplats  

Vår del av Borås! 

Arbetsgruppen Handel och Service 
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Arbetsgruppen Handel och Service 

Fråga oss gärna! 
Linda Bodén, 0730-775757, lindagboden@gmail.com 
Annika Lilja, 0705-123617, annika@knallemonter.se 

Fristad 20150305 


