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Bakgrund

• Borås Stad deltar i projektet 
SamSam som undersöker utvecklingen i 

mindre stationssamhällen

• Enkätens syfte var att ta reda på mer om 

Fristadsbornas uppfattning om orten och 

omgivningen

• Enkäten baserades på verktyget 

Maptionnaire som låter respondenterna 
besvara frågor i text och på karta

Denna sammanfattning visar ett urval av frågor & svar. 

Kontakta Borås Stad för ytterligare information



Deltagare

Totalt 431 respondenter

Ålder

0-19 20-35 36-50 51-67 68-

Kön

Kvinna Man Annat



0 50 100 150 200 250 300 350 400

I Fristad eller i närheten

Någon annan del av Borås kommun

Utanför Borås kommun

Annat

Var bor du?



0 50 100 150 200 250 300 350

Buss

Bil

Cykel

Annat

Om du pendlar till arbete/skola utanför Fristad. Vilket 
transportmedel använder du?

Transportmedel



0 50 100 150 200

Går snabbast

Går ofta

Enklast

Varför väljer du det transportmedlet? Annan orsak

Jag går.

För dåligt med kommunikationer till jobbet.

Buss är billigare än att köra och parkera i Borås.

Tar bilen pga att det är för långt till busshållplatsen.

Hade cyklat om det fanns cykelbana från Vänga.

Bil är effektivast för jag måste hämta/lämna på förskolan.

Bussar passar inte mina arbetstider.

Bil är billigast.

Tidtabellen passar inte.

Svag kollektivtrafik från hemmet.

Har inte råd med bil.

Cykel är bra för miljö och motion.

Bussen går för sällan och det saknas cykelväg.

Tar mer än dubbla tiden att åka kommunalt till jobbet.

Finns inga buss/tåg på helgen.

”

”



Om du åker bil eller buss – vad skulle få dig att istället använda 
tåget till och från  Fristad?

Skulle kunna tänka mig att åka tåg men har min arbetsplats i Brämhult vilket blir 
en väldig omväg, även med buss. 

Täta avgångstider

Bättre driftssäkerhet Att tåget gick mycket oftare

Om det gick lite oftare! Brukar använda tåg ibland när det passar!

Jag bor vid Kvarbo sommarstad, bygg en cykelväg. Då kommer jag ställa bilen 

och cykla till jobbet i Fristad!

Tåget måste stämma med mina arbetstider och hålla tiden.

Bor inte vid stationen. Dåliga förbindelser Billigare och att det går oftare

Om det hade passat med bussen vidare till jobbet sen 

Att känna mig trygg, våga stå och vänta Bor för långt från stationen

Snabbare anslutning till jobbet i Borås från Borås C Ligger på fel sida utifrån var vi bor. 

Mycket närmare till buss. Dåliga anslutningar till jobbet från stationen

”

”



Använder du pendelparkeringen 
vid Fristad station?

Ja Nej

Gropig och saknar cykelparkering

Trång! Ofta fullt.

Fruktansvärt dålig, finns sällan plats 

och grusplanen har gigantiska hålor

Jättebra och gratis! Men bussarna står ofta i vägen 

för bilen när man ska ut.

Bra

För få platser, oftast full

Den fungerar bra.
Helt ok!

Jättedålig

Och mörk. Hela stationsområdet är som en skräckfilm

Fruktansvärd, hålor och allmänt dålig. Behövs asfalt och linjer!!!!

Visste inte att vi hade en.

Väldigt dåligt skick

Dåligt underhåll och för få platser

För liten! För få platser.

Hur upplever du pendelparkeringen 
vid Fristad station?



Vilket område anser du är centrum i Fristad?



Vilket betyg skulle du ge Fristad centrum? 
(5 = mycket bra)

1 2 3 4 5



0 10 20 30 40 50 60

Arbetsplatser (t. ex. kontor eller industri)

Matbutik

Shopping

Service (t. ex. systembolag, skrädderi,

skomakare, postombud)

Restauranger/caféer/barer

Offentlig service (t. ex. vårdcentral, bibliotek,

kommunkontor)

Religiösa samlingslokaler

Är det några verksamheter du saknar i Fristad?



0 20 40 60 80 100

Ungdomsgård

Bibliotek

Galleria

Medborgarhus

Restaurang

Café

Bar/Pub

Religiös samlingslokal

Simhall

Är det några typer av mötesplatser inomhus som du 
saknar i Fristad?



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Utomhusgym

Spontanidrottsplats

Badplats

Grillplats

Boulebana

Torg

Park

Lekplats

Schack-/backgammonbord

Studsmatta

Sittplatser

Är det några typer av mötesplatser utomhus som du saknar i 
Fristad



Vilken väg tar du till stationen?



Om du åker buss, vilka busshållplatser använder du?

Buxbomen

Fristad station

Hedagården

Fristads skola

Asklandav ägen

Folkhögskolan

Skalle



Hur upplever du busshållplatserna? 
(betygsätt 1-5 där 5 är mycket bra)

0 5 10 15 20 25 30 35

1

2

3

4

5



Om du går/cyklar till centrum, vilken väg tar du?



Om du går/cyklar till skolan, vilken väg tar du?



Vilka gång- & cykelvägar tycker du behöver förbättras?



Om du åker bil, vilka in- & utfartsvägar använder du?



Vilken är din favoritplats i Fristad?

0 50 100 150 200

Varför tycker du om den platsen särskilt mycket?

Fint

Lugnt

Grönt

Fin natur

Härlig stämning

Bra utbud/aktiviteter

Mycket människor

Omhändertagen omgivning

Fina hus



Varför tycker du om den platsen särskilt mycket?

Idrott/motion!

Biblioteket! Pizzerian! Centrum!

Bra skolområde, bra lekytor

Badplatser

Naturområden



Var i Fristad träffar du oftast dina vänner?

Centrum/torget

Asklandabadet

Fristadsskolan/Fristadshallen

Hedens IP



Centrum/torget

Asklandabadet

Fristadsskolan/Fristadshallen

Hedens IP

Prata, handla

Kyrkan

Sladda med moppen

Leka

Idrotta

Hembygdsföreningen

Umgås hemma

Vad brukar ni göra här?



Är det några platser i Fristad du upplever som otrygga?

Varför upplever du den som otrygg?

Dålig belysning

Osäker trafik

Öde

Hotfull stämning

Dålig översikt

Skräpigt

Nedgånget

Instängd känsla

Centrum/torget

Asklandabadet

Fristadsskolan/Gula skolan



Varför upplever du platsen som otrygg?

Ungdomar vistas kvällstid kring torget/centrum

Orolig stämning, skadegörelse

Tung trafik/smala trottarer

Sly, dålig röjning av växtlighet

Otrygg trafiksituation

Saknas cykelbana/trottoar



Vilka parker, skogar & gräsytor i Fristad använder du mest?

Hedens IP

Asklandabadet
Mölarp/Krökling

Skolskogen Centrum



Idrott, fotboll

Central park med aktiviteter

Nära skog/natur

Mountainbike

Vindskydd, grillning

Lekplatser

Bad, grillning

Skogspromenader med barnen

Fint naturområde

Hedens IP

Asklandabadet

Mölarp/Krökling

Skolskogen

Centrum

Hur/varför använder du denna park, skog eller gräsyta?



Var i Fristad kan du tänka dig ny bebyggelse?



Vilken typ av ny bebyggelse kan du tänka dig?

Bostäder

Trygghets-/Äldreboene

Service/handel



Kontakt

Susanne Arneborg

Strategisk samhällsplanering

Stadsledningskansliet, Borås stad

susanne.arneborg@boras.se

www.boras.se/oversiktsplan

mailto:susanne.arneborg@boras.se
http://www.boras.se/oversiktsplan

