Minnesanteckningar 25 mars Borås 400år
Jubileumsaktiviteter i Fristad
Hela året, (ej 19aug-22aug)
Aktiviteter och händelser som planeras under resten av 2021 av olika aktörer.
Beskrivning, Datum och starttid, med målsättning marknadsföring på Jubileumskalendern
på www.framtidfristad.se.

Information om jubileumslogotypen

Sammankallande: Annika Lilja, Framtid Fristad
Deltagare: Linda Bodén, Sune Ström, Framtid Fristad
Ann-Britt Boman, Sven-Åke Johansson, Fristads Hembygdsförening
Börje Fritzson, Naturskyddsföreningen Borås
Karin Persson, Fristads Naturskyddsförening
Claes Persson, Borås Fågelklubb
Inger Arhusiander, Fristads Bibliotek
Jag ber er alla att lusläsa och ringa/maila mig direkt om ni hittar något i kalendern nedan som inte
stämmer, eller något datum som jag missat.
Mvh Annika
………………………………………..
Annika började med en kort rapport från tisdagens möte med
alla fyra serviceorterna och Borås TME om Sommartorsdagen i Fristad 19 augusti (-22 aug).
Det finns fortfarande inget formellt beslut om Sommartorsdagarna inne i stan i juli blir av eller inte.
Dock finns en risk att dessa inte blir av så att starten på Sommartorsdagarna då blir i Viskafors,
Fristad, Dalsjöfors, Sandared och sedan avslutas på Stora Torget.
Pandemiläget är fortsatt osäkert. Borås TME:s styrelse tar formellt beslut den 21 april. Vi har all
respekt för den tid som alla grupper lägger in i detta och vi förstår att det är jobbigt att inte veta.
Vi får skapa evenemangen med de förutsättningar vi har efter den 21 april och göra vårt bästa
från den punkten. En form av minimitanke, det här kan vi göra oavsett pandemi eller inte och så
gör vi vårt bästa därifrån.
En street art målning kommer i alla fall att göras som en del i Konstbiennalen som startar den 29 maj.
Fristad har talat om 2 olika alternativ, vita väggen som vetter mot Sparbanken (”Choice-huset” mitt
emot OKQ8) , dels den gula gaveln på Gula skolan som vetter mot Stora Vägen.
Därefter hjälptes vi åt att fylla jubileumskalendern på www.framtidfristad.se

Där kommer vi att uppmana alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska
smittspridningen. Alla aktiviteter kan ställas in med kort varsel eller flyttas till senare datum.
Kontrollera alltid arrangörens hemsida för vidare information.

13 april Vandring på Gingrileden FÖRANMÄLAN fristads.nf@gmail.com
24 april Öppet torn i Skalle, från 06.00 Ornitologiska föreningen
30 april Traditionellt Valborgsfirande Stationsparken Fristads Hembygdsförening
10 maj 21.00 Vattensalamandrar! Mölarps kvarn, Fristads Naturskyddsförening
23 maj 10.00 Mölarpsdagen Fristads Hembygdsförening, Fristads Naturskyddsförening
1 juni-31 juli Fristads Bibliotek, utställning Fristads historia Fristads Hembygdsförening
6 juni 11-14 Mölarps kvarn Sveriges nationaldag, Hembygdsföreningen, Naturskyddsföreningen
9 juni Byavandring i Fristad, Fristads Hembygdsförening
19 juni Tänk 400! Framtid Fristad inspirerar och samordnar olika uteaktiviteter över hela Fristad,
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kan flyttas till senare datum!….program
kommer
25 juni Solviken Traditionellt Midsommarfirande
början juli Öppen äng i Kröklings hage, Natursnoksaktiviteter för barn Borås Naturskyddsförening
Öppet torn i Skalle Borås Fågelklubb

19 augusti Sommartorsdag med känd artist på stora scenen kommer till Fristad,
20 augusti Stora scenen är vår, sång, musik, dans ….program kommer
21 augusti Stora scenen är vår, program kommer
22 augusti Stora scenen är vår, program kommer
22 augusti Byavandring i Fristad, Fristads Hembygdsförening, Öppet museum Kaffe
5 september SÅGDAGEN Lövåsens såg vid Mölarps kvarn,
Dramatiserat besök av Gustav II Adolf 1618! Fristads Hembygdsförening
9 okt Loppmarknad Equmeniakyrkan
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