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Styrelsen för Framtid Fristad Ekonomisk Förening för får härmed lämna årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsesammansättning 2019 
 
Styrelsen har under 2019 bestått av  
Ordförande:  Linda Gustafsson Bodén 
Kassör:  Sune Ström 
Ledamöter:  Kjell-Ove Sethson 

Annika Lilja  
Linda Andersén  
Mikael Bertilsson (hoppat av i september) 
Daniel Castor  
 

Suppleanter: Jacob Landegren & Maria Johansson (hoppat av i september)  
 
Föreningen har sitt säte i Borås Kommun. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. 
Föreningen har 112 medlemmar. 
 
Verksamhetsberättelse 2019  
Styrelsen har under 2019 haft 7 st protokollförda styrelsemöten och utöver detta deltagit i ett 
stort antal andra möten med bl a arbetsgrupper, kommunen, andra föreningar i området samt 
interna arbetsmöten. 
 
Ett axplock av detta är:  

• Fristaddagen	
• Samverkansmöten	med	Borås	Stad	
• Frukostmöten	samt	två	lunchmöten	
• Ortsrådsmöten	
• Deltagit	i	trafikmöte	med	Borås	Stad	
• Deltagit	i	cykelplansmöte	med	Borås	Stad	
• Workshops	på	9	orter	i	Fristadbygden	om	Lokala	utvecklingsplaner	
• Samverkansarena	tema	Skola	
• Deltagit	i	2	st	byalagsträffar/lokala	utvecklingsgrupper.	Sandared	och	Rångedala	
• Deltagit	på	Borås	Möts	i	kongresshuset	
• Möte	med	Mikael	Larsson,	riksdagsledamot	i	trafikutskottet	för	Centerpartiet		
• Samrådsarena	tema	Bergtäkt	
• 31	oktober	anordnade	Framtid	Fristad	tillsammans	med	Borås	stad	ett	studiebesök	

på	nyinvigda	aktivitetsparken	i	Limmared.	
• Deltagit	på	stormöte	OJ verenskommelsen	
• Deltagit	i	flera	möten	i	arbetsgruppen	”Rädda	Folkhögskolan	kvar	i	Fristad”	sedan	vi	

fick	veta	om	att	utredning	skulle	tillsättas	-	av	rektor	på	ett	lunchmöte.	
• Traditionella	trädtändningen	genomfördes	julmusik,	glögg	i	stationsparken	
• Traditionell	julmarknad	på	torget	med	försäljning	och	besök	av	lucia.		
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Som de stora händelserna under året vill styrelsen belysa  
 
Fristaddagen  
Vi samordnade FRISTADdagen 2019 den 25 maj . Genom att samla flera traditionella 
våraktiviteter i Fristad.  
• Equmeniakyrkans loppmarknad  
• Musikskolans ”Musikens dag” i stationsparken  
• Marknad på torget  
 
Frukostmöten  
Arbetsgruppen har genomfört åtta frukostmöten under 2019 och deltagarantalet har legat runt 15-
25 gäster/gång.    

6/2 Bredareds golfklubb ,13 deltagare 
6/3 PO Medica, 17 deltagare 
3/4 Folkhögskolan Lunch, Catrin Wirfalk gästföreläsare, 24 deltagare 
8/5 Tallbackens Förskola, 12 deltagare 
4/9 Solviken, 25 deltagare 
3/10 Fristad Bygg, 21 deltagare 
6/11 Folkhögskolan Lunch, Fristads Historia, Ann-Britt Boman gästföreläsare, 24 
deltagare 
5/12 Vänga Kvarn, 18 deltagare  

 
Frukostmötena är mycket uppskattade. Medlemmarna gillar att nätverka och att äta frukost hos 
varandra. 
Vi önskar att många ger oss feedback på ämnen och platser att hålla frukostmöten under 2020 
och att vi får massor med medlemmar till mötena.  
 
 
Samverkan  
Framtid Fristad har under året haft samverkansträffar mellan olika föreningar men även med 
Borås stad. Vi har samverkat kring Fristaddagarna, strandpromenaden, vassröjning och 
Bergtäkten. 
Vi har haft ortsrådsmöten i Fristad Folkhögskola. Vi har en ansvarig ortsrådsrepresentant från 
varje ort. Dessa orter är Frufällan, Sparsör, Gingri, Tärby, Borgstena, Vänga, Tämta, Bredared, 
Kvarbo-Hästhagen samt Tosseryd.  
Framtid Fristad kallade till ytterligare möten med Gula Skolan, Tekniska förvaltningen, 
Lokalförsörjningförvaltningen, Högstadiet samt Musikens Hus för att försöka reda ut 
trafikkaoset kring Gula Skolan. 
Samverkan är en mycket viktig del av Framtid Fristads engagemang, vi är en aktiv 
intresseförening.  
 
Samrådsarena Norr / Bergtäkt  
30 september anordnade Framtid Fristad den första Samrådsarena Norr - ett informationsmöte 
med anledning av att Skara stift ämnade upplåta sin mark för en bergtäkt, i Gingri, inte långt från 
kyrkan i Fristad. 
För att aktionsgruppen av berörda grannar/markägare, oroliga fristadbor, politiker och andra 
skulle få svar på sina frågor under samma tak, samlades ca 120 personer i Högtidssalen på 
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Fristads Folkhögskola. På agendan fanns också Borås stad och det företag som ansökt om att få 
öppna bergtäkten.  
Mötesdeltagarna bemötte varandra med respekt för att alla inte hade samma åsikt. Talarna fick 
tala till punkt utan att avbrytas och de påföljande frågestunderna gav bra svar. Mötet bandades 
och sändes live på FB framtidfristad. Allt material samlades och publicerades på vår hemsida 
www.framtidfristad.se.  
 
Detta sätt att arbeta med frågor som engagerar många (Samrådsarena Norr) kändes riktigt och 
bör med fördel kunna användas av Framtid Fristad i framtiden.  
 
Trafikfrågor  
Möte samt mail till Riksdagsledamot Mikael Larsson ang trafikverket. Västnytt gjorde reportage 
om obevakad järnvägsövergång vid Gula Skolan Tv4 reportage om den obevakade 
järnvägsövergången vid Gula Skolan.  
 
 
Konst i Fristad  
Ett kulturprojekt från Framtid Fristad 
Projektledare Annika Lilja, Foto Daniel Castor Medfinansiärer Borås Stad och Västra 
Götalandsregionen  
 
Den 28 april 2019 släppte Framtid Fristad den unika gratisappen till mobilen: 
Tidsmaskinen/konstifristad.  
 
Eva Hild, som levererat skulpturen KNOT till Fristad torg exakt 3 år tidigare, var hedersgäst vid 
releasen. Vi fick bl.a. höra henne berätta om sina spännande uppdrag över hela världen. 
Efter att ha laddat ner appen kunde den som ville, följa med på en konstpromenad i Fristad och 
bli konstvetare på hemmaplan. Rundvandringen börjar i Stationsparken, vibrationer, kompass-pil 
och berättarröst leder vägen till nästa stopp. En enkel folder med förslag på promenader delades 
ut på releasen. All information lades också upp på www.framtidfristad.se/konst.  
 
Konst i Fristad berättar om 14 olika konstverk, som med olika uttryck och i olika material 
smyckar Fristad. 5 av dem finns inne i lokaler (kyrka, kapell, skola) som inte alltid är öppna. 
Vid 2 tillfällen arrangerades därför konstnärsbesök och guidade visningar i Fristads kyrka och i 
Mariakapellet. Den 5 juni gästades Konst i Fristad av konstnären Gunilla Sjögren som vävt den 
vackra dopgobelängen i Fristads kyrka. Den 21 augusti gästföreläste konstnären Erland Forsberg. 
Då fick vi en liten inblick i det mycket speciella och tidskrävande ikonmåleriet. Det är han som 
målat den unika ikonen till Mariakapellet. 
 
Vi fick också höra den spännande berättelsen om hur det vackra Mariakapellet kom till, genom 
Boris Gustavsson, tidigare diakon i Fristads församling.  
 
Den nya appen har därefter presenterats för föreningar och företag i samband med Framtid 
Fristads frukostmöten. Dessutom vid personliga besök hos skolledarna på Asklandaskolan, 
Sparsörsskolan, Gula skolan och Fristadskolan. På Tallgårdens förskola i samband med ett 
frukostmöte i maj och på ungdomsgården Munkågården i samband med projektet 
Sommarfixarna.  
Genom flera artiklar i Borås Tidning har konstintresserade i Sjuhäradsbygden informerats och 
inbjudits till Konst i Fristad.  
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Aktivitetsparken  
31 oktober anordnade Framtid Fristad tillsammans med Borås stad ett studiebesök på nyinvigda 
aktivitetsparken i Limmared. 
Vi fick inspiration och tips av projektledaren på Glasets hus, som både finansierat och byggt 
parken i egen regi. Med oss var tjänstemän från Borås stad, tekniska förvaltningen och Fritid och 
Folkhälsoförvaltningen. Vi bildade tillsammans en arbetsgrupp för Friparken, sammankallande 
Stadsträdgårdsmästare Anton Spets. Det kändes väldigt bra eftersom Borås stad samma vecka 
budgeterat för aktivitetsparken i Fristad 2020-2021.  
 
Sommarfixarna  
Framtid Fristads styrelse valde att avsätta 5000kr av de pengar som vi är beviljade årligen av 
Borås Stad till sommarfixarna. Sommarfixarna är ett gäng ungdomar som tillsammans med 
fritidsledarna på Munkågården utför olika enklare arbeten. Ungdomarna går på högstadiet i 
Fristad och får en liten lön för att de ställer upp.  
I samband med detta frågade dem också efter enklare uppdrag, så vårt uppdrag till dem var att 
rusta upp alla fyra infartsskyltar till Fristad. De var i behov av tvättning, skrapning och målning. 
De utförde jobbet med bravur och skyltarna är nu nymålade och nytt plåttak är monterade på 
samtliga skyltar.  
Ungdomarna avslutade ”sommarjobbet” med att rengöra skulpturen KNOT - efter alla konstens 
regler.  
 
Lokal utvecklingsplan för Fristadbygden  
Linda har under hela 2019 haft sikte på att bli färdig med version 1.0 av den lokala 
utvecklingsplanen för Fristadbygden. Den färdiga filen skickades in till Borås Stad i december. 
Nu ser vi fram emot att hålla den aktuell tillsammans med Borås Stad och Ortsråden. Det ska 
vara ett levande dokument som måste uppdateras varje år.  
 
Strandpromenaden mellan Piren och Skalle  
Förra sommarens (2018) framgångsrika aktion och efterföljande stormöte på stranden gällande 
röjning av vass och sly fick en fortsättning under 2019.  
 
Vid ett möte på Asklandastranden i början av maj, där tjänstemän från Tekniska förvaltningen 
och Fritids- och Folhälsoförvaltningen tillsammans med representanter från vår aktionsgrupp 
samt representant från fågelgruppen i Naturskyddsföreningen, enades vi om omfattningen av 
vass- och slyröjningen. 
Det blev sedan delade meningar om vid vilken tidpunkt som vassröjningen vid Långgrundet 
kunde ske varför fågelgruppens representant överklagade detta. 
Till slut enades vi om att vassröjning vid Långgrundet ska utföras efter 31 aug. 
  
Vid piren gjordes en tidig röjning av vass som upprepades i början av september då de stora 
vassruggarna röjdes med lyckat resultat i den omfattning vi enats om. Under sensommaren 
påbörjades röjning av sly och träd efter stranden och detta ska fortsätta under vintern 2019/2020.  
Inför säsongen 2020 ska även stränderna rensas.  
 
Fortsatt röjning av vass blir det även 2020 och 2021. 
Aktionsgruppen kommer följa upp och bevaka fortsättningen av projektet.  
 
Norra Öresjöstranden - Borås riviera.  
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Tält  
Under våren köpte Framtid Fristad in ett s.k Popup tält med dimension 3 x 3 meter. Tältet är 
mycket användbart i olika sammanhang där FF deltager. 
Vi får här en bra samlingspunkt där vi kan möta människor och profilera oss. Under året har 
tältet använts vid Fristad dagen/ vårmarknaden och vid trädtändningen i Stationsparken.  
 
 
Framtid Fristad 2020  
Framtid Fristad kommer att fortsätta driva arbetet med ortsråden. Ortsrådsmötena är mycket 
uppskattade av representanterna från våra kringorter. Framtid Fristad får fortsatt ekonomisk stöd 
hela 2020 för 4 timmar per vecka om vi vill fortsätta med uppdraget.  
 
Styrelsen fortsätter att lobba för aktivitetsparken och kommer att fundera på hur och var vi kan 
söka pengar för att uppfylla något av de önskemål som togs fram i förstudien. 
 
Frukostmötena är en av våra viktigaste tillställningar så det kommer att fortlöpa som vanligt, det 
planeras också en lunchföreläsning under våren. 
 
Vi kommer att bevaka att kommunen röjer träd och sly vid sjön samt att vassröjning sker.  
 
Framtid Fristad kommer att fortsätta kalla till och närvara på de möten som rör trafikkaoset vid 
Gula Skola. Vi kommer också lobba för ett omtag för hela området kring Gula Skolan, 
Högstadiet och Fristadhallen. 
 
Belysning i trädet i centrum. Vi har blivit beviljade en del av kostnaden för att demontera den 
belysning som sitter i trädet idag. Så belysningen kommer att plockas ned för att inte skada trädet 
i framtiden. Vi skapar en arbetsgrupp som tittar på om och i så fall hur vi ska gå vidare med 
annan belysning.  
 
Även i år planerar vi FRISTADdagen 30 maj med aktiviteter på torget och musik i parken.  
 
Vi kommer att fortsatt samverka med Borås Stad. För att knyta ihop stad och landsbygd.  
 
Samrådsarena Norr - Fristads Folkhögskola hotas, Samrådsarena 14 januari  
 
Hemsidan kommer vi att jobba vidare med och hoppas att alla våra kringliggande orter vill synas 
på vår hemsida  
 
Borås 400 år, vi funderar vidare på hur Fristadbygden kan bidra till detta arrangemang.  
 
Vi väntar med spänning på att Innebandyhallen ska börja byggas.  
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Flerårsjämförelse         
     
 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 314 115 250 667 204 771 191 600 
Resultat efter finansnetto 29 084 -12 197 -13 464 87 507 
Balansomslutning 341 481 375 367 309 941 389 664 
Soliditet 90% 74% 94% 78% 

 
 
 
Förändring av eget kapital     

  
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 
Belopp vid årets ingång   291 114 -12 197 
Disp. enl. stämmobeslut -12 197 12 197 
Årets resultat     29 084 
Belopp vid årets slut  278 917 29 084 

 
 
Resultatdisposition   
   
Till stämmans disposition föreligger följande medel i kronor: 

 Balanserat resultat 278 917 

 Årets resultat 29 084 

 Summa fritt eget kapital 308 001 

   
   
Styrelsens föreslår följande disposition:   

 Att i ny räkning överförs 308 001 

  308 001 
 
 
 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 
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RESULTATRÄKNING  
     

   

2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

      
RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRINGAR, MED MERA     
  Nettoomsättning Not 1 314 115 250 667 

  Övriga rörelseintäkter   39 950 40 100 

Summa Rörelseintäkter, lagerförändringar, med mera 354 065 290 767 

      
RÖRELSEKOSTNADER       

 Arrangemangskostnader  -85 994 -145 984 
  Övriga externa kostnader   -185 482 -107 149 
  Personalkostnader Not 2 -53 627 -49 953 
Summa Rörelsekostnader  -325 103 -303 086 

      
      
Rörelseresultat   28 962 -12 319 

      
      
FINANSIELLA POSTER       

  Ränteintäkter och liknande resultatposter   122 122 
Summa Finansiella poster  122 122 

      
      
Årets resultat   29 084 -12 197 
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BALANSRÄKNING    
     

TILLGÅNGAR    
   2019-12-31 2018-12-31 
      
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       
Kortfristiga fordringar     
  Kundfordringar   49 692 77 141 

  Övriga kortfristiga fordringar   506 506 
Summa Kortfristiga fordringar  50 198 77 647 

      
Kassa och Bank     
  Kassa och Bank   291 283 297 720 
Summa Kassa och bank  291 283 297 720 

      
      
Summa omsättningstillgångar   341 481 375 367 

      
      
Summa tillgångar   341 481 375 367 
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BALANSRÄKNING    
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   2019-12-31 2018-12-31 

Eget kapital       
Fritt eget kapital     
  Balanserat resultat   278 917 291 114 
  Årets resultat   29 084 -12 197 
Summa Fritt eget kapital  308 001 278 917 

      
Summa eget kapital   308 001 278 917 

      
SKULDER       
Kortfristiga skulder     
  Leverantörsskulder   18 393 32 942 
  Upplupna kostnader   11 650 0 
  Förutbetalda intäkter   0 49 529 
  Övriga kortfristiga skulder   3 437 13 979 
Summa Kortfristiga skulder  33 480 96 450 

      
Summa skulder   33 480 96 450 

      
Summa eget kapital och skulder   341 481 375 367 
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Tilläggsupplysningar 
 
 
 
Redovisningsprinciper  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
Årsredovisning i mindre företag (K2). 
 
 
 
Noter 
 

   

2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

Not 1 Nettoomsättning       
 Serviceavgifter   41 000 37 500 

 Marknadsintäkter   159 272 150 291 

 Övriga intäkter och bidrag   113 843 62 876 

   314 115 250 667 
 

 

Not 2 Medelantalet anställda       
         

 Medelantalet anställda   0 0 

   0 0 
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Not 3 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser   
     
   2019-12-31 2018-12-31 

 För egna skulder och avsättningar     
 Ställda säkerheter   0 0 

 Företagsinteckningar   0 0 

 Summa Ställda säkerheter  0 0 

      
 Eventualförpliktelser  Inga Inga 

 
 
 
Underskrifter 
 
Fristad 2020-01- 
 
 
 
 
Linda Andersen Mikael Bertilsson  Sune Ström 
 
 
 
 
Annika Lilja  Kjell-Ove Sethson  Daniel Castor 
      
 
 
 
 
Linda Gustafsson Bodén 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-      -        
 
 
 
 
Niclas Forsström  Tomas Brissman 


