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Styrelsen för Framtid Fristad Ekonomisk Förening för får härmed lämna årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsesammansättning 2020 
 
Styrelsen har under 2020 bestått av  
Ordförande:  Linda Gustafsson Bodén 
Kassör:  Sune Ström 
Ledamöter:  Annika Lilja 

Linda Andersén  
Karina Ek (hoppat av under året) 
Daniel Castor 
Gabriel Öien 
 

Suppleanter: Ingalill Stensson och Mikael Linge 
 
Föreningen har sitt säte i Borås Kommun. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. 
Föreningen har 118 medlemmar. 
 

Verksamhetsberättelse 2020 
Styrelsen har under 2020 haft 8 st protokollförda styrelsemöten, varav 7st digitala, och 
utöver detta deltagit i ett stort antal andra möten med bl a arbetsgrupper, kommunen, skolan, 
polisen, Borås Näringsliv, Fristad Vägförening, andra föreningar i området samt interna 
arbetsmöten. 
 
Ett axplock av detta är: 

• Samrådsarena Rädda Fristads Folkhögskola 
• Frukostmöte 7/2 med Fristads Bleck & Plåt AB 
• Boråskartan. Infotavlor i Borås och Broschyr med turistkarta. Annons och gps med fokus 

på Fristad. Dessutom ett trevligt vinjettfoto på KNOT. 
• Ortsråd och alla Fristadbygdens Utvecklingsplaner får egen rubrik på 

www.framtidfristad.se 
• Trädet. Nedmontering av alla ljusslingorna och vacker beskärning. Leadercheck. 
• Årsmöte 18 mars. Digitalt 
• Friparken. Trädgallring och slyröjning genomförs av Borås stad. 
• Coronahjälp i Fristad marknadsförs på hemsida och anslagstavla. 
• Vårhälsning från Framtid Fristad och våra medlemmar till 4000 brevlådor. 
• Fristadmässa i början av maj. Inställd. 
• Vad händer på Fristads Folkhögskola. Vi deltar i informationsmöten och följer upp. 
• Vårmarknaden inställd pga Corona-restriktioner. 
• Tunnel/Fripark. Trafikverket meddelar i maj att järnvägsomläggningen skjuts på till 2022 

samt höjer notan. Planerna på en egen Aktivitetspark skjuts på framtiden. Vi bevakar och 
följer upp. 

• Trafiksituationen kring Gula skolan. Vi bevakar och deltar i möten. 
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• Sommarfixarna beviljades bidrag och gavs olika arbetsuppgifter också denna sommar 
• Vandringsled/promenadstråk Fristad-Vänga planläggs av ny arbetsgrupp. 
• Cykelplanen. Vi bevakar och följer upp. 
• Belysning av en infartskylt med hjälp av solfångare och LED har testas. 
• Borås 400 år 2021. Serviceorterna involveras i planerna för firandet. Framtid Fristad 

utses informera företag och föreningar om firandet i allmänhet och förbereda för en 
planerad ”Sommartorsdag-on-tour” i synnerhet. Även en muralmålning på önskad plats 
någonstans i Fristad skall erbjudas. 

• Utvecklingsplanen för Fristadbygden (2019) aktualiseras tillsammans med FoF och dess 
fortsättning stadfästes äntligen i politiken och berörda förvaltningar. Ortsråden 
informerades personligen om detta samt hur det fortsatta ortsrådsarbetet rekommenderas 
fortsätta. 

• Vision 2025. Vad vill vi i Fristadbygden? Digitala Workshops leds av Borås stad. 
• Julhälsning från Framtid Fristad och våra medlemmar till 4000 brevlådor i hela 

Fristadbygden. 
• Julmarknaden inställd pga fortsatta Corona-restriktioner. 
• Trädet. Fristadföretagen LEDTeknik/ Frilight AB i Fristad möjliggör skräddarsydd LED 

belysning till vårt vackra vårdträd. Dess möjligheter presenterades lagom till nyårshelgen 
då ett vackert ljusspel inledde Jubileumsåret Borås 400År. ICA City sponsrar med elen. 
Fristad kan! 
 
 
 

De stora händelserna under året som styrelsen vill belysa 
 
Fristaddagen 
På grund av restriktioner i samband med Covid 19 arrangerades ingen Fristad dag. 
En Vårhälsning från Framtid Fristad med information om aktuell coronahjälp i Fristad och våra 
medlemmars annonserbjudanden kunde dock coronasäkert nå alla brevlådor i bygden. 
 
Frukostmöten 
På grund av restriktioner i samband med Covid 19 arrangerades endast ett frukostmöte under 
året. 7 februari. Värd för mötet var det framgångsrika Fristadföretaget Fristad Bleck & Plåt. 
Frukostmötena som brukar vara mycket uppskattade har saknats av många. 
 
Trädet vid Fristadrondellen 
Under året demonterades den gamla belysningen i trädet vid Fristadrondellen då den tjänat ut 
och samtidigt utgjorde ett hot mot själva trädet då ledningarna riskerade växa in grenarna. 
Vi monterade under hösten en ny belysning med fyra LED strålkastare med möjlighet att ha ett 
fast sken alternativt ett ljusspel. Under nyårshelgen aktiverades ljusspelet med varierande 
styrka och färg – mycket effektfullt. Ett grattis från Borås Norra till jubilerande Borås 400 år! 
Välkomna till Fristad centrum! 
 
Samverkan 
Framtid Fristad har under året haft såväl friluftsmöten som digitala möten med olika 
föreningar, företag, skolan, polisen, Fristad Vägförening och med flera förvaltningar och 
nämnder på Borås stad. 
Samverkan är en mycket viktig del av Framtid Fristads engagemang, vi är en aktiv 
intresseförening. 
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Samrådsarena Norr/Rädda Fristad folkhögskola 
Hösten 2019 nåddes Framtid Fristad av beskedet att vår Folkhögskola utreddes för flytt till annan 
ort. En arbetsgrupp bildades för att följa processen och om möjligt agera. Framtid Fristad 
sammanställde en inbjudan i ett ”öppet brev” till alla politiker i Västra Götalandsregionen som 
vill veta mer om Fristads Folkhögskola i Fristad, samt dess betydelse för oss som bor här. Det 
blev ett gediget, vackert illustrerat informationsmaterial om skolan ur olika perspektiv och en 
uppmaning om att se möjligheterna, satsa och utveckla den potential som finns här i Fristad. Och 
komma till Fristad den 14 januari. 
14 januari anordnade Framtid Fristad åter en Samrådsarena Norr - ett informationsmöte med 
anledning av att Västra Götalandsregionen hotade flytta Fristads Folkhögskola till annan ort – för 
att ”få en budget i balans”. 
För att ge allmänheten/civilsamhället möjlighet att ställa frågor och informera alla berörda 
politiker inom region och kommun vad som höll på att hända fylldes Högtidssalen på Fristads 
Folkhögskola till bristningsgränsen! 
På scenen: 
. Rektor, folkhögskoleförvaltning och utredaren 
. Fristads Folkhögskola anställda och kursdeltagare. 
. Folkhögskolenämnden, Kulturnämnden, (Frågor och svar ang fastigheterna redovisades på 
storskärm då Fastighetsnämnden inte hade möjlighet att närvara.) 
Mötet på 2,5 tim sändes live på Framtid Fristads Facebook och förmedlades som Youtubelänk 
till de politiker som inte kunde komma. Politiker i alla färger var redan under mötet rörande 
överens: Visst finns det pengar inom VG Region även för att utveckla Folkhögskolorna. Stort 
Tack för väl genomfört informationsmöte! 
30 januari beslutade Styrelsen för Folkhögskolorna att inte gå vidare med utredningen om flytt 
av Fristads Folkhögskola. Förvaltningen ska istället utreda skolans framtida lokalbehov och 
utreda det som ger en långsiktigt gynnsam utveckling av folkhögskolorna i regionen! 
Allt material samlades och publicerades på vår hemsida www.framtidfristad.se. 
 
Uppföljning 
Det har hållits två möten, 2020- 06 -03 och 2020-10-09, mellan Fristads folkhögskola och 
Framtid Fristad. Rektor Inka Horstman har varit sammankallande. 
Vid mötet 2020-10-09 beskrev rektor att det råder lugn och framtidstro på skolan. 
Utredningen angående folkhögskolans lokalbehov är påbörjad. 
 
Nya kurser. 
Undersköterskeutbildning start 2020-10-05 
Biodlarkurs mars 2021. 
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 
I maj 2020 träffade Framtid Fristad ett flertal representanter för kommunen och representanter 
för 
skolorna för att diskutera trafiksituationen kring Gula Skolan, Musikens Hus, Högstadieområdet, 
Fristadhallen och Tallbackens förskola - en diskussion gällande en heltäckande lösning för att 
skapa en tryggare tillvaro för alla i skolområdet. Så som av och påstigning vid Gula Skolan, 
skolbusstrafiken och personbilstrafiken i området kring högstadiet och förskolan. Två förslag 
ritades upp och skickades in till kommunen, ett för Gula Skolan och ett för högstadiet och 
förskole området. 
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Konst i Fristad 
Ett kulturprojekt från Framtid Fristad 
Den 28 april 2019 släppte Framtid Fristad den unika gratisappen till mobilen: 
Tidsmaskinen/konst i Fristad. 
All information lades också upp på www.framtidfristad.se/konst. 
Dessa konstvandringar i mobilen har kunnat erbjudas hela året som en coronasäker uteaktivitet 
för var och en. Dock har inga organiserade konstvandringar eller konstföredrag kunnat 
genomföras under året. Framtid Fristad deltog med en vacker 4-sidig artikel om Konst i Fristad i 
Fristadbygden 2020. 
Den gavs ut av Fristads Hembygdsförening och speglade viktiga händelser i Fristadbygden 2019. 
Styrelsen har beslutat förlänga såväl app-licensen som vårt tillstånd hos Bildupphovsrätt hela 
Jubileumsåret 2021. 
 
Strandpromenaden mellan Piren och Skalle 
Vassröjningen vid Asklandastranden- Långgrundet och Piren – fick som beslutat en fortsättning 
också under 2020 med mycket lyckat resultat. Vassröjning kommer även utföras 
under sensommaren 2021. Fritids- och Folkhälsoförvaltningen har även lovat att 
sandstränderna skall underhålls harvas i fortsättningen. 
Efter påstötningar i ett antal år fick vi Tekniska Förvaltningen att ta ner ett 10-tal döda träd vid 
Piren stranden då dessa utgjorde en säkerhetsrisk för alla som vistas vid och/eller passerar 
stranden. 
Norra Öresjöstranden - Borås Riviera. 
 
Invasiva arter och Munkåleden 
Invasiva arter främst Parkslide och Skunkkalla finns på flera platser i Fristad vilket är mycket 
oroväckande. Om dessa arter skulle spridas till Munkåns Dalgång skulle detta få förödande 
konsekvenser och risken att hela dalgången skulle växa igen är stor. 
Det finns i dag ett stort antal trädgårdstippar efter dalgången och dessa utgör en stor 
spridningsrisk om invasiva arter skulle deponeras där. Under året har vi tillsammans med 
Miljöförvaltningen kartlagt omfattningen och vi har krävt att kommunen sätter stopp för fortsatt 
tippning av avfall. Samtidigt inventerades en stor mängd av otillåtna vattenuttag i Munkån som 
framför allt användes sommartid för trädgårdsbevattning inte minst under torrperioder. Det finns 
ett mycket fint och unikt bestånd av öring i Munkån och att ta vatten från Munkån under 
torrperioder med lågt vattenstånd äventyrar beståndet. Miljöförvaltningen har fört ärendet vidare 
till Länsstyrelsen för beslut som vi avvaktar utgången av. 
 
Utvidgning av Mölarps Naturreservat 
En arbetsgrupp bestående av representanter för Framtid Fristad, Fristad Naturskyddsförening, 
Fristads Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen i Borås, Borås Fågelgrupp, Fristad 
Sportfiskeklubb och Västergötlands Ornitologiska Förening har föreslagit en utökning av 
Naturreservatet Mölarp/Sparsör att omfatta även Skalle, Asklandastranden och Munkåns 
Dalgång. 
Området har så många viktiga natur- kultur- och friluftsvärden som måste bevaras. 
Förslaget ligger nu hos Borås stad och Länsstyrelsen och vi ser med spänning framåt. 
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Vandringsled Fristad - Vänga 
En arbetsgrupp har under året påbörjat ett projekt med ny vandringsled mellan Fristad och 
Vänga. Leden börjar vid Folkhögskolan och följer Kulturstigen några kilometer innan den 
svänger av mot Kvarbo och vidare ner mot Ärtingen, följer stranden och når sedan fram till 
Vänga mosse och ansluter till Vängaleden samt följer denna till Vänga Kvarn. 
Samtal pågår med markägare om ledens dragning. 
Leden blir runt 12 km lång och kan bli en mycket trevlig vandringsled som knyter ihop 
Fristad och Vänga. 
 
 
Framtid Fristad 2021 
Framtid Fristad kommer att fortsätta driva arbetet med ortsråden. Framtid Fristad får fortsatt 
ekonomiskt stöd hela 2021 för 4 timmar per vecka och har av FoF erbjudits att fortsätta 
samverka med Borås stad. För att knyta ihop stad och landsbygd. 
Styrelsen fortsätter att följa upp det som händer med tunnelbygget och aktivitetsparken. 
Frukostmötena är en av våra viktigaste tillställningar så så snart det är möjligt kommer de att 
fortlöpa som vanligt. 
Vi kommer att bevaka att kommunen röjer träd och sly vid sjön samt att vassröjning sker. 
Ny vandringsled Fristad-Vängakvarn kan bli verklighet 
Framtid Fristad kommer att med intresse följa bygget av nya Idrottshallen i Fristad. 
Borås 400år. Vi förbereder jubileumsfirande när Sommartorsdagen-on-Tour kommer hit. 
Inbjudan till workshop har gått till medlemmar och andra som kan vara intresserade av att 
arrangera en Jubileumsaktivitet under Touren 19-22 augusti eller vid annat tillfälle under året. 
Året 2021 kommer att dokumenteras och ev sammanställas till en Fristadfilm. 
Vi förbereder oss för digitala samråd/samrådsarenor i olika samhällsfrågor. 
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Flerårsjämförelse         
     
 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 294 115 314 115 250 667 204 771 
Resultat efter finansnetto 65 653 29 084 -12 197 -13 464 
Balansomslutning 454 967 341 481 375 367 309 941 
Soliditet 82% 90% 74% 94% 

 
 
Förändring av eget kapital     

  
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 
Belopp vid årets ingång   278 917 29 084 
Disp. enl. stämmobeslut 29 084 -29 084 
Årets resultat     65 653 
Belopp vid årets slut  308 001 65 653 

 
 
Resultatdisposition   
   
Till stämmans disposition föreligger följande medel i kronor: 

 Balanserat resultat 308 001 

 Årets resultat 65 653 

 Summa fritt eget kapital 373 654 

   
   
Styrelsens föreslår följande disposition:   

 Att i ny räkning överförs 373 654 

  373 654 
 
 
 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 
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RESULTATRÄKNING  
     

   

2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

      
RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRINGAR, MED 
MERA     
  Nettoomsättning Not 1 294 115 314 115 

  Övriga rörelseintäkter   41 450 39 950 

Summa Rörelseintäkter, lagerförändringar, med mera 335 565 354 065 

      
RÖRELSEKOSTNADER       

 Arrangemangskostnader  -104 445 -85 994 
  Övriga externa kostnader   -112 309 -185 482 
  Personalkostnader Not 2 -53 272 -53 627 
Summa Rörelsekostnader  -270 026 -325 103 

      
      
Rörelseresultat   65 539 28 962 

      
      
FINANSIELLA POSTER       

  Ränteintäkter och liknande resultatposter   114 122 
Summa Finansiella poster  114 122 

      
      
Årets resultat   65 653 29 084 
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BALANSRÄKNING    
     

TILLGÅNGAR    
   2020-12-31 2019-12-31 
      
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       
Kortfristiga fordringar     
  Kundfordringar   39 974 49 692 

  Övriga kortfristiga fordringar   0 506 
Summa Kortfristiga fordringar  39 974 50 198 

      
Kassa och Bank     
  Kassa och Bank   414 993 291 283 
Summa Kassa och bank  414 993 291 283 

      
      
Summa omsättningstillgångar   454 967 341 481 

      
      
Summa tillgångar   454 967 341 481 
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BALANSRÄKNING    
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital       
Fritt eget kapital     
  Balanserat resultat   308 001 278 917 
  Årets resultat   65 653 29 084 
Summa Fritt eget kapital  373 654 308 001 

      
Summa eget kapital   373 654 308 001 

      
SKULDER       
Kortfristiga skulder     
  Leverantörsskulder   36 210 18 393 
  Upplupna kostnader   39 897 11 650 
  Förutbetalda intäkter   0 0 
  Övriga kortfristiga skulder   5 206 3 437 
Summa Kortfristiga skulder  81 313 33 480 

      
Summa skulder   81 313 33 480 

      
Summa eget kapital och skulder   454 967 341 481 
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Tilläggsupplysningar 
 
 
 
Redovisningsprinciper  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
Årsredovisning i mindre företag (K2). 
 
 
 
Noter 
 

   

2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Not 1 Nettoomsättning       
 Serviceavgifter   41 500 41 000 

 Marknadsintäkter   189 905 159 272 

 Övriga intäkter och bidrag   62 710 113 843 

   294 115 314 115 

     
     

Not 2 Medelantalet anställda       
         

 Medelantalet anställda   0 0 

   0 0 
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Not 3 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser   
     
   2020-12-31 2019-12-31 

 För egna skulder och avsättningar     
 Ställda säkerheter   0 0 

 Företagsinteckningar   0 0 

 Summa Ställda säkerheter  0 0 

      
 Eventualförpliktelser  Inga Inga 

 
 
 
Underskrifter 
 
Fristad 2021-02- 
 
 
 
 
Linda Andersen Sune Ström  Karina Ek 
 
 
 
 
Annika Lilja  Gabriel Öien  Daniel Castor 
      
 
 
 
 
Linda Gustafsson Bodén 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-      -        
 
 
 
 
Niclas Forsström  Tomas Brissman 
 


