
FRIPARKEN
Framtidens mötesplats i Fristad

Borås Norra Centrum



LITE FAKTA OM FRISTAD…
I Fristadbygden bor det 9860 personer
2357 av invånarna är barn och ungdomar 
Cirka 24 % är barn och ungdomar



LITE MER OM FRISTAD…

• Vi har totalt 10 st lekplatser i Fristad
• Vi har en allmän idrottsplan som används mycket flitigt
• Vi har två idrottshallar som är överbokade
• Vi har en fritidsgård med fantastisk omgivning
• Vi har ett pyttelitet inomhusbad



KALLA FAKTA…

• Vi saknar kul aktivering för hela familjen
• Vi får inte plats i de två idrottshallarna vi har
• Vi har inomhusbad i Fristad men får inte använda det
• Vi saknar bra ställen att bara ”hänga på”



VAD VILL BARN & UNGDOMAR 
GÖRA I FRISTAD?



INTERVJU MED TOTALT 31 BARN 
FRÅN ASKLANDASKOLAN, GULA 

SKOLAN & FRISTADSKOLAN



TIO I TOPP 
BARN MELLAN 8 - 11 ÅR

1. Betongpark / Cykelpark
2. Parkour / hinderbana
3. Minigolf
4. Linbana
5. Cross / Fyrhjulingsbana
6. Studsmatta
7. Badhus
8. Inte-nudda-marken-bana
9. Paintballbana
10. Mini-navet



TIO I TOPP 
UNGDOMAR MELLAN 14 - 19 ÅR

1. Crossbana
2. Grillplatser med tak
3. Gokart
4. Skidbacke
5. Hinderbana
6. Utegym
7. Betongpark / skatepark
8. Inte-nudda-marken-bana
9. Dirtbike-bana
10. Badhus



LASERDOME

LADDSTATION

CAMPING

ÄPPELTRÄD

RIDSKOLA

LABYRINT

4-H GÅRD

MÅLARHUS

PARISERHJUL

ÄVENTYRSLAND



VAR PASSAR EN 
AKTIVITETSPARK BÄST I 

FRISTAD?



VID FRISTADSKOLAN?

BAKOM MUNKÅGÅRDEN?

PÅ ASKLANDA?

VID SJÖN?



Hedens idrottsplats

Sveba Dahlén

FRIPARKEN
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Ett diskjockeybord 
Ulricaparken i Ulricehamn

 

Grillplats med tak
Ulricaparken i Ulricehamn

 



Ett naturinspirerat utegym En labyrint av buskar

 



Parkour Hinderbana



Studsmattor Linbana



Dirtbikebana Pulkaåkning



Betongpark



FRISTAD NÄSTA…
• Barnen/ungdomarna slipper åka ända till Borås
• Barnen/ungdomarna får något att göra på fritiden
• Ett naturlig stråk i centrala Fristad där alla kan ta sig fram
• Alla får en fantastisk mötesplats mitt i Fristad
• Vi får en uppfräschning av centrum
• Vi får bort en otrygg zon i centrala Fristad

VI ÄR REDO! 
DET ÄR DAGS ATT UTVECKLA FRISTAD CENTRUM!



Hedens idrottsplats

Sveba D
ahlén

FRIPARKEN

VI MÅSTE GÖRA DET TRYGGT FÖR INVÅNARNA SÅ ATT DE KAN 
RÖRA SIG FRITT MELLAN DE OLIKA OMRÅDENA I FRISTAD 



Otrygg passage
Mörkt - saknas belysning 

Otäckt område - dålig uppsikt 

SE OCH BLI SEDD!! 



Ur Borås Stads vision 2025  
”Vi skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare 
är medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling”

”Vi skapar tydliga välkomnande entréer till Borås”

”Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga 
ska få goda uppväxtvillkor. Barn och unga uttrycker sina åsikter och får dem 
tillvaratagna. Känslan av att kunna påverka stärker inte bara deras självkänsla 
utan väcker också lust att lära och att engagera sig i samhället.”

”I Borås umgås och trivs både invånare och besökare. Människor dras till 
människor och stad och landsbygd präglas av möten mellan människor.
Möten ger nya relationer och kunskaper, och vi har mötesplatser och 
aktiviteter som passar alla.”



Framtidens mötesplats i Fristad
Borås Norra Centrum



STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

Området är klassat som parkområde

Centralt beläget
Efterlängtat av ungdomar

Helt i linje med Borås Stads Vision 2025
Tågtrafiken
Biltrafiken

Kostnaderna

Politikerna

Vi kan ordna olika arrangemang i parken
Området går att utveckla med t.ex Kiosk 

Ungdomar får sysselsättning, stök & bråk minskar

Utomhusaktiviteter är en ökande trend Farlig väg alldeles nära
Farlig tågrafik utan säker övergång

Tjänstemän som röstar ned förslaget
Politikerna säger nej till att satsa pengar



Trafikverket är i stort sett okontaktbara, de svarar inte på direkta 
frågor och har ingen budget för Fristad. 
Säkerhetsfrågan som är akut och egentligen berör hela Fristad 
finns inte med i deras plan alls…

Borås Stad har i en detaljplan från 1997 ( 19 år sedan) ritat in en 
gång/cykeltunnel under järnvägen. Än idag är hela området runt 
järnvägsstationen helt obevakat och har en total avsaknad av 
säkra passager.

LITE ANDRA KALLA FAKTA..



• Vi uppskattar utifrån uppgifter vi fått att en attraktiv och 
modern park kostar ca 10 miljoner att bygga

• Vi föreslår i vår rapport att tekniska nämnden och fritids- & 
folkälsonämnden tar upp detta som en utvecklingskostnad 
för Fristad i framtiden

• Vi föreslår också att lokala initiativ, företag och föreningar 
tidigt involveras för att skapa större möjligheter både vad 
gäller möjliga bidrag från andra aktörer men också för att 
tillsammans söka potentiella sponsorer

FINANSIERINGSFÖRSLAG



Borås Stad 
• Kontakt med Trafikverket för gemensam lösning i säkerhetsfrågan
• Stötta ytterligare förstudie för att skapa detaljplan och detaljerad 

konstruktionsplan för ”Frisparken”
• Medverka till att Tekniska nämnden avsätter halva byggkostnaden för denna 

investering
• Medverka till att Fritids- & folkhälsonämnden avsätter halva byggkostnaden 

för denna investering

Framtid Fristad / Orten 
• Utreda bidragsformer tillsammans med Borås Stad
• Söka förankring på orten och bland lokala företag

FÖR OSS ATT LÖSA..



FRISTAD LÄNGTAR EFTER 
EN ROLIG, SPÄNNANDE 
OCH UTMANANDE 
MÖTESPLATS…

…SOM PASSAR ALLA!



Framtidens mötesplats i Fristad
Borås Norra Centrum



ANSVARIG FÖR RAPPORTEN ÄR: 
FRAMTID FRISTAD EKONOMISK FÖRENING

Linda Gustafsson Bodén 
Projektansvarig för förstudien

Aktivitetspark i Fristad
lindagboden@gmail.com

Tel: 0730-77 57 57

www.framtidfristad.se
info@framtidfristad.se

mailto:lindagboden@gmail.com
http://www.framtidfristad.se
mailto:info@framtidfristad.se?subject=

