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Välkommen till  
Fristadbygden!
Fristad är en tätort i norra Borås med ca 
5000 invånare. Här finns väl utbyggd kom-
munal service,  banker, bibliotek, vårdcen-
tral, folktandvård och apotek. Kring torget 
i centrum finns ett 30-tal handels-  och ser-
viceföretag och en välsorterad livsmedels-
butik. Goda buss- och tågförbindelser.

Här finns flera stora arbetsplatser såsom 
Uponor och Sveba-Dahlén men många Fri-
stadbor arbetspendlar till annan ort. I hela 
Fristadbygden med socknarna Bredared, 
Vänga, Tämta, Borgstena, Gingri och Tärby 
bor det strax under 10.000 personer.

I broschyren får du veta mer om kultur, 
natur, aktiviteter och handel i Fristad och 
också var man kan bo, äta eller få en kopp 
kaffe. Välkommen att ta del av vad bygden 
har att erbjuda!
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Sevärdheter 
Mölarps ö
Viskan faller under ett par kilometer 35 meter, och 
här fanns många kvarnar och så småningom Fri-
stads första industriområde. En kvarn omtalas re-
dan 1380. På 1600-talet fick prästen Arvid Hornius 
Mölarps kvarn som ersättning för kostnader vid 
Gustaf II Adolfs besök i Fristad. Nu ägs kvarnen av 
Fristads Hembygdsförening, och det är servering 
första söndagen i varje månad under sommaren. 
Kvarnen är i gång under Mölarpsdagen en sön-
dag i maj.

Mölarps ö är tillsammans med Kröklings hage och 
området vid Fågeltornet  naturreservat, och här 
finns många utmärkta vandringsleder. En stig går 
över ön förbi Flintåkern, troligen en stenålders-
boplats, fram till en hällkista kallad Kungagraven. 
Mölarps ö har på ett begränsat område nära 300 
olika arter av växter, bl a den unika silvertisteln, 
som annars inte växer vilt, trollsmultron och back-
sippor. Strömstaren, forsärlan och kungsfiskaren 
kan ses här.
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Öre bro
Du kan vandra nedströms Viskan till Öre bro från 
1829. Här kan man se tydliga spår av bäver!  Öre bro 
ersatte en tidigare bro från 1600-talet. Ännu tidigare 
fanns ett vadställe längre upp. Där Viskan rinner ut i 
Öresjö finns ett fint fågeltorn och ett rikt fågelliv. Det 
når man snabbt och säkert om man följer skyltningen 
från parkeringen vid Skalle badplats.  Asklandabadet., 
längre in i viken, har långgrund sandstrand och är 
omtyckt av barnfamiljer. Kör Asklandavägen – Björk-
vägen.

Klockarebolet och Ekalyckan
Strax före infarten till Fristad från Borås, ligger två syd-
götiska små stugor. Ekalyckan, närmast järnvägen är 
äldst, kanske från 1600-talet, och är en ryggåsstuga 
med högre förrådsdel. Stugorna är bland de nordli-
gaste av denna typ. Den andra stugan, Klockarebo-
let, var avsedd som bostad åt klockaren i början av 
1800-talet. 

Här blev tidigt en liten marknadsplats  på vägen in 
till Borås. Hembygdsföreningen i Fristad anordnar 
julmarknad ” Lellemarten”  här den första lördagen i 
december.

Kontakt till stugorna och Mölarps kvarn, Ann-Britt Bo-
man 033-26 19 21. 
www.hembygd.se/fristads-hembygdsförening.
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Fristad Hed
Fristad norr om Öresjö består av en stor sandhed som 
bildades under istiden.

Den blev övningsplats för Älvsborgs regemente, som 
var förlagt till Fristad Hed 1797-1914, då det flyttade 
in till Borås. Det finns sex byggnader kvar, bl.a den 
gamla officersmässen med minnen från regementets 
historia samt överste-, majors- och förvaltarbostad, 
gevärsförråd samt förråd, som nu är museum. En min-
nessten står framför överstebostaden.

Färgerna på regementets fana var gult och svart, Väs-
tergötlands landskapsfärger som också blivit färgerna 
för fotbollslaget IF Elfsborg! Kommunvapnet för gamla 
Fristad kommun symboliserade de vita tälten på den 
gröna heden, och Fristads färger är grönt och vitt. 

Älvsborgs läns Folkhögskola kom hit 1923.

Fristads Folkhögskola
Idag erbjuder folkhögskolan allmän kurs för de som 
behöver läsa in grundskole- eller gymnasiekompe-
tens, och bl a yrkesutbildning till personlig assistent, 
hantverksutbildning inom vävning och utbildningar 
för personer med funktionsnedsättning. På somrarna 
ordnas det populära sommarkurser, och konferensan-
läggningen tar emot gäster året om. Ett par gånger 
per termin anordnas kulturkvällar som är öppna för 
allmänheten. 

Mer info finns på www.fristads.fhsk.se. 

Solviken
är en av Fristadbygdens badplatser vid sjön Ärtingen. 
Här finns också möjlighet att övernatta, ta något att 
äta på cafét, hyra kanot/kajak eller båt. 

På söndagar under sommaren firas gudstjänst och 
någon kväll i veckan är det våffelkafé med underhåll-
ning.  033-26 81 20
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Fristads församling består av de 
gamla socknarna Borgstena, Fri-
stad, Gingri, Tämta, Tärby och 
Vänga, alla med var sin kyrka utom 
Gingri, vars medeltidskyrka revs 
1862.

Borgstena kyrka
är en medeltidskyrka med 
1700-talsinteriör och målningar av  
bl a Detle� Ross. Vid en nyligen fö-
retagen renovering daterades en 
golvplanka till 1145. 

Predikstolens målningar är troli-
gen från 1600-talet. Ett solur på 
kyrkans södervägg är också från 
1692.

Bredareds kyrka
uppfördes år 1834 i sten. Det rund-
välvda innertaket är av trä, och kyr-
kan har en ljus färgton. Altartavlan 
tillkom på 1770-talet och förestäl-
ler Jesu uppståndelse. 

På altaret finns ett krucifix från 
1400-talet av sydeuropeiskt ur-
sprung. I koret står en flera meter 
hög ljusstake, som är gjord av en 
gammal kyrkstöt. På kyrkogården 
finns gamla gravhällar, troligen 
över tidigare ägare till Röhls egen-
dom.

Fristads kyrka 
är från 1850 och byggdes gemen-
samt med Gingri. På kyrkogården 
finns gravhällar från 1500- och 
1600-talet över bl a Anders Olofs-
son Oxehuvud och medlemmar av 
släkten Gylta på Påtorp.

Tämta kyrka 
är också från 1800-talet och ersatte 
en liten medeltidskyrka i Tämta by. 
Altartavlan är målad av den kände 
konstnären Einar Forseth.

Tärby kyrka 
är en medeltidskyrka med predik-
stol och altartavla från 1600-talet. 
Dopfunten är från 1200-talet. Bred-
vid kyrkan, som ligger högt, finns 
en gravhög från järnåldern med 
rika fynd, som tyder på kontakter 
med romarriket.

Vänga kyrka 
-

en på samma plats. När den gamla 
stenkyrkan revs, hittade man res-
terna av en stavkyrka, troligen upp-
förd i mitten av 1000-talet. På kyr-
kogården vid Vänga damm står det 
gamla vapenhuset till denna kyrka. 
Trä i väggar i det gamla vapenhu-
set på bilden har daterats genom 
dendrokronologi och visar att den 

första stavkyrkan byggdes redan 
på 1000-talet. På våren blommar 
backsipporna i mängder.

Broschyrer finns vid varje kyrka, 
och vaktmästare som kan låsa upp 
kyrkan nås på telefonnummer 033-
26 08 03 eller 033-22 23 00 eller sök 
på www.svenskakyrkan.se/fristad.

Fristads Missionskyrka
Där finns cafeteria och ofta anord-
nas konstutställningar. Solviken vid 
Ärtingen är centrum för somma-
rens aktiviteter.

Missionskyrkor finns även i 
Borgstena, Vänga och Tämta.  

I Borgstena finns sommargården 
Källeberg. Missionsförsamlingen i 
Vänga driver sommargården Säv-
sjövik vid sjön Säven. I Vänga sam-
verkar Svenska Kyrkan och Väng-
dala Missionsförsamling. 

I Bredared finns det enda ortodoxa 
klostret i Sverige, Den Heliga Treen-
ighetens kloster.

Sommarkyrkor
Tre av kyrkorna i Fristadsbygden är 
öppna på sommaren.

Hedareds stavkyrka         är öppen 
19 juni - 20 aug  alla dagar 
kl. 11.00 – 18.00.

Tärby kyrka är öppen 
6 aug - 26 aug alla dagar, 
kl. 14.00 – 17.00. 

Fristads kyrka är öppen 
19 juni - 18 augusti
månd–fred 10.00–15.00. 

Alla öppna kyrkor under sommaren se
www.kyrkrundan.se

Missa inte dramatiseringen i augusti!
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TUDOART
N57°49.295  E 012°52.870

Besök konstnärerna Christina Levinsson och 
Nils-Göran Johansson i deras galleri och atelje.
I galleriet finns parets egna konstverk och speciella 
smycken till bra priser.
Specialitet: Kaffe med kanelbulle!

Flexibla öppettider! Se öppetskylt vid vägen
tudoart@hotmail.com 
www.tudoart.se  
Tel: 033-24 55 28 eller 0708-57 05 00

Lyckans Äpple
N57°49.505  E 012°52.630

Musteri och gårdsbutik. Ekologisk äppelodling, fläder 
och havtorn. Vi mustar gärna era egna äpplen och 
ger garanti på att ni får tillbaka egen äppelmust.

Öppet lör 10-16  maj - augusti
Övrig tid efter överenskommelse
Tel: 0768-78 33 05
gunilla@lyckansapple.se  
www.lyckansapple.se 

Unos Djur
N57°49.045  E 012°52.835

Museum med träkonstnären Uno Axelssons samlade 
livsverk. Inträde 50:-, under 16 gratis.

Öppet Kr. himmelf, Midsommardagen 10-16
3 maj - 27 sept  sönd 10-16
5 juli - 11 aug även tisd 10-16
Tel: 0703-24 54 51
unosdjur@telia.com  
www.unosdjur.com 

Ekhaga Specialbageri
N57°49.410  E 012°52.531

Ulrica bakar allt utan gluten, mjölk, ägg och nötter. 
Matbröd, kakor och bullar. På beställning även tårtor.

Öppet må-fre 13-17, lör 10-14
Tel: 0730-48 57 72
info@ekhagabageri.se  
www.ekhagabageri.se

Bredared
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Hjälmrydshästar
N57°48.560  E 012°54.215

Turridning på snälla islandshästar. Ridskola.
Tel: 033-24 51 15 
0704-94 83 53
svensundstrom@live.com  

Bredareds Golfbana
N57°48.930  E 012°54.550

18 håls golfbana för medlemmar och gäster.
Reception  Tel: 033-24 54 20
Bredareds Golfkrog: 033-24 59 00 
Gäst Spela Bo: Stugor för övernattning 
Bokning: stuga@bredaredsgk.se
www.bredaredsgk.com

Vänga
Vänga mosse
N57°51.310  E 012°55.455

En stor högmosse med intressant historia, geologi 
och biologi. Ett kommunalt naturreservat sedan 
2010 med fina spångar. Tillgänglighetsanpassat få-
geltorn  och spår som är 1,8 km och ett markerat spår 
som är 2,3 km långt. 

Parkering och information vid väg 42, inte långt från 
avfart Vänga. Fin beskrivning (PDF) finns på

www.framtidfristad.se/vänga mosse  och på
www.boras.se/vänga mosse

Vänga Kvarn
N57°51.650  E 012°55.430

En levande kvarnmiljö! Kafé och mat. Konstutställ-
ningar hela sommarsäsongen, underhållning lör och 
sönd kl 15 samt onsd kl 19.

Försäljning av hantverk från bygdens hantverkare 
och mjöl från Vänga kvarn i Lanthandelns hantverks-
bod.  

Flera museér och samlingar med allmogeföremål, 
lanthandels- och postkontorsmuseum.

Tel: 033-268143
info@vangakvarn.se 
www.vangakvarn.se

Åsengården
N57°51.905  E 012°54.750

En lägergård med självhushållsstandard.
Möjlighet att bo i vindskydd, prova samarbetsbanan 
eller höghöjdsbanan.
Bokning Tel: 0322-672290
www.vg.missionsskyrkan.se

Gitarrateljén
Instrumentverkstad och butik i Vänga. Reparation, 
justering och försäljning av instrument.

Nytt och gammalt. Till nybörjare och pro�s.
Tel: 0703-268133
gitarrateljen@tele2.se
www.gitarrateljen.se

Holmryds Mejeri
Gårdsmejeri med butik. 0704982743.

Bredareds IF´s naturpass
kontroller är torp, grottor m.m. www.bredaredsisf.se  
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Borgstena
Strax söder om kyrkan ligger Örlanda gamla by med 
gravfält från järnåldern. Där finns också Hembygds-
gården Högen från 1800-talet, som ägs av Borgstena 
Hembygdsförening. Kontaktman är Stig Ehrstedt tel 
033-26 60 32.

Ovanför Örlanda ligger Uddetorp, som omkring år 
1600 ägdes av Anders Olofsson Oxehufvud, länsherre 
över Västergötland. Fältherren Lennart Torstensson 
uppfostrades här.

Den gamla landsvägssträckningen mellan Fristad och 
Borgstena omtalas redan av Gustav Vasa som allmän 
landsväg och ledde från Viskadalen in mot Väster-
götland. Där är nu cykelled med skyltar, bl a om den 
gamla bebyggelsen vid Fagerås och ett naturreservat 
med sällsynta lavar.

Med frivilliga krafter har nyligen byggts Borgstena All-
hall, en större idrottshall, och Borgstena Idrottsfören-
ing har klubbstuga med bl a vandringsspår.

Bygdens största industri är sågverket, som ägs av 
Vida-koncernen.

Gingri
Gingri utmärks av ett kuperat landskap som formats 
under istiden med tappningsrännor, då en issjö bröt 
igenom ner mot Öresjö.

Yoga Kloster
YogaKloster är en religiöst obunden verksamhet dit 
deltagarna kommer för att slappna av i en lugn miljö. 
Kvällsklasser i Yoga, företag och grupper för hälso-
samma dagar.
Tel: 0702-74 11 66
info@yogakloster se
www.yogakloster.se

Tärby
Tärby socken låg tidigare centralt, eftersom vägen 
längs Viskans källflöden mot Ätradalen och Falkö-
pingsbygden gick fram här. Här fanns gästgivargård 
och boställen för ämbetsmän. Socknen ligger högt 
med utsikt över Viskans dalgång, och på sluttningar-
na ner mot ån finns imponerande bronsåldersrösen. 

Strax bredvid kyrkan har man hittat en järnåldersgrav 
med rikt innehåll, tydligen efter en storman med kon-
takter med romarriket. Ett 60-tal föremål från utgräv-
ningen finns på Historiska museet. Ett fågeltorn finns 
vid Öna nära Viskan, och där finns ett rikt fågelliv.

Tämta
Skogshonung
Biodling och honungsförsäljning, avlar och säljer bi-
drottningar och olika hygien/hudvårdsprodukter ba-
serade på honung och bikitt (Propolis), 0708-66 68 44
Ring för öppettider. www.skogshonung.se

Vänga Gårdsglass, Tämta
Gårdsmejeri med egen butik. Här säljs många sorters 
glass och sorbet, även kulglass med en kopp kaffe.

Öppet torsd 17-19 och sönd 11-16
Tel: 0736-26 63 38
vangagardsglass@hotmail.com
www.vangagardsglass.se

Väg 42 mot Vårgårda, efter kyrkoruinen i Tämta
tag höger vid gårdsmejeriskylt. 2 km.

Tämta badplats
Badplatsen ligger vid sjön Säven med långgrund 
sandstrand, bra parkeringsmöjligheter, brygga, grill-
plats och toaletter. 
Väg 42 mot Vårgårda, se kartan sid 8.
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Komlösa Kulturcentrum
N 57° 50.350 E 013° 03.790

Här finner du ett rikt utbud av varierande slag. Du kan 
välja mellan att gå på Sveriges största Vagnsmuseum 
och titta på allt från enklare arbetsvagnar till Kungliga 
vagnar. Du kan besöka Sveriges enda Bränntorvsmu-
seum och se hur man bröt torv på Lantmossen under 
1:a världskriget. 

Kanske kan du ta en tur på den smalspåriga järnvä-
gen Komlösa-Komlösa, eller så kan du boka en tur 
med häst och vagn. Ett annat alternativ är att Du /Ni 
hyr cyklar, får med er en kaffekorg och ger er ut på en 
markerad cykelslinga från Komlösa-Fristad-Borgste-
na-Fristad och åter till Komlösa. 

Tycker ni om att fotvandra så föreslås en vandring ut 
på den stora Lantmossen  och se de kvarvarande rui-
nerna av torvbrytningsprojektet.

Varmt välkomna till Komlösa 

Vi har öppet för det mesta  mellan maj 
och september, men ring innan ni kommer 
tel 0706-34 22 33 eller 033-26 50 56.

Hemsida: www.vagnsmuseet.com
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Badplatser
Här hittar du fina badplatser / kanotuthyrning 
Se kartan sid 8-9. 

Vid Öresjö finns Skalle och Asklanda, vid Ärtingen, 
Solviken och vid Säven, Tämta badplats. 

Paddelvatten. I Öresjö kan du paddla hela vägen in 
till Borås centrum från Fristad! I Ärtingen kan du hitta 
både sandstränder och branta klippor att dyka ifrån. 
Säven är sjön med de många öarna, de flesta obebod-
da och gjorda för strandhugg. 

River and lake, kajak- och kanotuthyrning 
tel 0708-95 02 82
Kulobus, kajakuthyrning tel 0722-15 14 91

Vandringsleder
På Vänga mosse finns spångar och stigar som tar dig 
runt i naturreservatet. 

Norr om Borgstena finns Molla bokskog. Kulturstigen 
kommer norr ifrån in i Fristad och efter Fristads Folk-
högskola tar den nya leden genom Munkås dalgång 
vid. Därefter leder flera stigar vidare mot fågeltornet 
vid Skalle, Mölarps kvarn eller Kröklingshage. Belysta 
motionsspår hittar du i Fristad, Borgstena, Bredared 
och Sparsör.

Kulturstigen
Från folkhögskolans parkeringsplats och över folkhög-
skolans område mot väg 42 utgår Kulturstigen, som är 
en ca 7 km lång skyltad vandringsled med kulturmin-
nen. Den viker av från vägen till höger efter bron över 
Svensån. Guidehäfte kan köpas på biblioteket, men 
man kan även vandra den med hjälp av skyltarna, som 
utmärker leden. Vid sevärdheter finns upplysningstav-
lor. Kulturleden går förbi Hedås skola från 1913 och 
Arta bys gamla gravfält och upp på höjderna vid Sib-
barps by, delvis oskiftad, med bronsåldersrösen. 

I skogen finns hackerör med rester av forntida jord-
bruk, och förbi milstenen kommer vi fram till Galgback-
en, Vedens härads gamla avrättningsplats. Den sista 
avrättningen ägde rum 1863, samma år som järnvägen 
kom. Strax intill finns Tingkällan med friskt vatten.

Geocaching
är en variant av skattjakt utomhus. Utövaren söker 
med hjälp av en GPS efter skatter (cacher) vars koor-
dinater är utlagda på internet. I Fristad finns ett stort 
antal cacher gömda och många av dem ligger vid in-
tressanta platser.

Det finns mer  information på www.geocaching.se . 
Vill du följa med någon och prova på geocaching så 
hör av dig till Bert Dahlgren tel 033-26 01 94.

Cykel
Använd din egen cykel eller hyr av oss. Se sid 11.

Runt Fristad finns många  fina cykelvägar . Det finns 
även cykelväg in till Djurparken i Borås. En annan trev-
lig tur går från Fristad via Klostergärde till Borgstena 
och vidare över Örlanda och tillbaka till Fristad. Mar-
kerad cykelled finns till Borgstena. 

Fiske i Fristadbygden
I Fristadbygden finns goda fiskemöjligheter. Här finns 
sjöarna Öresjö, Säven och Ärtingen som har goda be-
stånd av abborre och gädda m.fl.. Till Öresjö rinner Vis-
kan* som har ett bestånd av vild öring. Det finns även 
många mindre sjöar som är tillgängliga för sportfiske. 
Restaureringsprojekt pågår uppströms Viskan mellan 
Öre bro och Gingri. Borås kommun erbjuder ett kom-
munfiskekort där över 100 sjöar och vattendrag ingår.  

För mer information om de olika vattnen sök på kom-
munfiskekort på www.boras.se. 

Fiskekort finns på OKQ8 och Time i Fristad,
Vänga Kvarn i Vänga, Turistbyrån i Borås.

* Fiske är tillåtet nedströms Öre bro.

Aktiviteter



FÖR ALLAS BÄSTA!
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Bo 
Solvikens sommargård
vid Ärtingen Självhushåll, 033-26 81 20
www.fristadsmissionskyrka .se 

Åsengården i  Vänga
Lägergård, 031-35 11 811
asengarden@missionskyrkan.se

Bredareds Golfklubb Stugor
Året om, 033-24 54 20

Äta
Fristads Pizzeria Stora Vägen 23 B, 033-26 15 51
Pizzeria Roma Stora Vägen 48, 033-26 93 30
Borgstena Pizzeria, 033-26 31 66
Kina Thai, Stora Vägen 35, 0723-266299
Thai House, Torget, 033-21 00 50
Bredareds Golfkrog, 033-24 59 00
Chillers Restaurang&Café, 033-26 08 88
Vänga Kvarn, 033-26 81 43

Lunchserveringar för personal och allmänhet
Restaurang Bechamel, Industriv 8, 033-20 67 96
Ja:s Restaurang,  Industriv 1, 033-17 25 69

Lättare rätter sommartid
Solvikens Sommargård, 033-26 81 20

Fika
Fik 73 Länsvägen 10, Borgstena, 033-26 39 99

Vänga Kvarn, 033-26 81 43

Mötesplats Kupan Stora Vägen 31, 033-21 06 44

Vagnsmuseet i Komlösa, 033-26 50 56

PRO, Stationshuset, må, on, fre

Lyckans Äpple Bredared, trädgårdscafe  
lör10-16, 0768-78 33 05
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Butiker
Fristads Blomster r, 033-26 00 45
Fristad Byggvaror, 033-44 48 88
Elmas Fisk, 033-21 02 04
Gitarrateljén, 0703-26 81 33
ICA City Fristad, 033-21 04 20
Lövås Blommor, 033-26 16 26
Ola Skomakare, 033-26 05 99, 0705-74 01 42

Antikt och Kuriosa
Frufällans Marknad, www.frufällan.com 
Kupan Second Hand, 033-21 06 44
Ljungagårdens Allehanda, 0702-00 25 61
Lövås Antik, 0707-20 40 66

Uthyrning kanot, cykel, husvagn
Kulobus, kajak, 0722-15 14 91
River and lake, kajak och kanot, 0708-95 02 82 
Torbjörns Husvagnar, 0708-26 03 59
Vagnsmuseet, cykel, 0706-34 22 33

Bank
Swedbank Stora Vägen Fristad, 033-16 65 00
Handelsbanken  Torget Fristad, 033-16 64 00

Vård och Samhällsservice
Apoteksgruppen i Fristad, 033-21 02 76
Fristads Bibliotek och Galleri Glasverandan      
www.bibliotek.boras.se/fristad, 033-35 88 09
Borås Stad, www.boras.se 
Närhälsan Fristad, 033-26 90 80

Frisör, Hudvård, Fotvård, Gym
Borås Medicinska fotvård, 033-26 00 73
Frigym, 033-21 07 00 
Frista´klippet, 033-26 03 17
Maritas Hudvård, 033-21 00 99
Mitt Klipperi, 033-21 00 90
Salong Headline, 033-26 93 93

Bil och Bensin
Borgstena Bil- och Maskinverkstad, 033-26 30 84
Fristad Bilcenter, 033-26 01 11
Fristad Bilverkstad, 033-26 00 37
Gingri Motor, 0709-77 66 07
Nordlings Motorteknik, 0733-83 45 19
Nyman Motor, 033-26 66 50
OKQ8 Fristad, 033-26 04 00
Rolands Däckservice, 033-26 14 89
Time Butik, 033-26 13 80 
Torbjörns Husvagnar, 0708-26 03 59
VP-Autoparts, 033-20 64 64

Handel

Stora Vägen 28, 513 34 Fristad
Telefon 26 00 45

Öppet  Vardag 9-18  Lördag 9-16  Söndag 10-16 

Inredning  Blommor  Trädgård  Binderier
 

Framtid Fristad är en intresseförening med 
ett 100 – tal medlemmar, företag och fören-
ingar i Fristadbygden. Föreningens arbets-
grupper jobbar med turism, vandringsleder, 
nätverk, trafik, barn – och ungdomsfrågor 
och centrumutveckling.
På hemsidan www.framtidfristad.se kan 
man följa aktuella händelser. I kalendern 
kan man också se vad som är på gång i  
Fristadbygden.

Gammeltorpet Antik, Bredared, 0733-245375
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YogaKloster
Sveriges första icke religiösa kloster

Avspänd närvaro, medkänsla, livsvisdom

www.yogakloster.se

   
  

         
       

    
      

   

F Ö R E T A G S C E N T R U M  I  F R I S T A D
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www.facebook.se/svenskakyrkanfristad

Varmt välkommen till  
Fristads församling!

www.svenskakyrkan.se/fristad

En öppen famn i  
livets alla skeden.

livbojar,   ,nettav ,gnilkcevtu 
kunskap, plaststansning, 
sjösäkerhet, formsprutning, 
generationer, livräddning,
säkerhetsprodukter, detalj  

Fristad Plast AB, Expressv 5, 513 32 Fristad
Telefon 033 23 16 00, Fax 033 23 16 19
info@fristadplast.se, www.fristadplast.se

Hyr ditt eget kontor 
mitt i Fristad centrum!
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Fristad Vårdcentral

vi är ombud för:

mitt i Fristad   033-26 04 00

Gör livet lättare med Mobilbanken

Öppet: vard 7-18   lörd: 9-13
www.fristadbyggvaror.se  033 - 444 888

handelsbanken.se/fristad

Antik • Kuriosa • Vintage

NU ÄVEN LOPPIS!  
För öppettider se hemsidan

www.ljungagardensallehanda.se

Arta Ljungagården 1, Fristad • tel. 0702-00 25 61
Vägbeskrivning: Fristad - kör väg 42 mot Trollhättan. Skylt vid vägen.

www.sveba-dahlen.se




