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Inledning

Under November och December 2018 genomfördes en digital enkätundersökning i 

Fristad.

Syftet med enkäten var att ta reda på hur invånare i kommunen med kopplingar till 

Fristad, ser på orterns nuläge och framtida utveckling. Enkäten baseras på 

verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i arbetet med strategier 

för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter och vår förhoppning är att 

materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller 

annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Totalt kom det in 433 svar.





Deltagare

*Antal svarande: 433 st.



Fråga: Vilka är dina favoritplatser i Fristad?

Fin natur, fint, grönt, 
övrigt (fin badplats, fin 
svampskog)

Härlig stämning, bra 
utbud/bra aktiviteter

Grönt, lugnt, fint, fin natur

Fint, fin natur, lugnt, 
övrigt (bra badplats)

Bra utbud/bra aktiviteter, 
mycket människor, övrigt 
(bibliotek, bra affär, restaurang)



Fråga: Vilka är dina favoritplatser i Fristad?
Bad

Badplatserna i Fristad är kanon, men 
eftersatta med mycket sly och vass!!

Bra badplats!

Fin omgivning vid skalle dock väldigt smutsigt 
fullt av söndriga glas mm

Gärna gallra skogen och röja upp

Härligt att bada eller bara sätta sig ner under 
en kvällspromenad.

Skalle badplats, skulle kanske dock behöva 
lite mer underhåll på stranden om somrarna.

Skulle behövas att städa upp och fräschas till 
på badplatsen, mysig plats annars

Stränderna i Fristad är fantastiska, borde 
omhändertas bättre och krattas och 
underhållas rent naturmässigt.

Tyvärr i sommar har sopkorgarna tagits bort 
och en ful container som placerats på 
parkeringen istället efter problem med 
nedskräpning

Underbar badplats

Underbar utsikt från Långgrundet! Men 
ibland är det bara kallt och blåsigt.

Biblioteket

Bra med vår affär i centrum. 
Även Carolas salong är toppen.

Grön oas mitt i centrum

Handelsbanken

Pizzeria Roma

Skalle strand

Toppenbibliotek!

Vårt bibliotek, trevlig personal 
som hjälper till om inte 
böckerna finns på plats



Fråga: Vilket område anser du är centrum i Fristad?



* 5 - bra, 1- dålig



Fråga: Är det några platser i Fristad du upplever som otrygga?

Öde, dålig belysning, dålig 
översikt av omgivningen

Annat, dålig belysning, hotfull 
stämning, osäker trafiksituation

Osäker trafiksituation, 
annat, dålig belysning

Dålig belysning

Osäker trafiksituation



Fråga: Är det några platser I Fristad du upplever som otrygga?

Behövs övergångsställen!!!

Brist på vuxen närvaro

Dålig bevakning, massa stökiga ungdomar och barn.

Detta gäller även ner under viadukten mot 
Bredaredshållet

En del stökiga ungdomar som hänger här kvällstid

Fristad centrum, folkhögskolan

Har ofta känt att man är förföljd, mörkt och 
obehagligt

Här står ofta ungdomsgäng.

Hela stationsområdet känns som ett knarktillhåll. 
Stationsbyggnaden är jättefin men det måste göras 
trevligare runt om. Onödigt att kasta bort ett sånt 
fint hus till PRO också...

Hög hastighet! Smal trottoar! Mycket tung trafik

Ingen gåväg på ena sidan och inget säkert sätt att 
komma till gåvägen, måste passera parkering alt gå 
längs vägrenen

Ingen övervakning

Många ungdomsgäng som hänger där och som kör 
olovligt på helger och kvällar

Mycket lösdrivande ungdomar

Mycket lösdrivande ungdomar utanför ica

Mycket oroliga grupper som cirkulerar kring city

Mycket sly

Mycket ugndom på nätterna

Ofta mycket obehagliga människor/bilar i området

Ofta mycket ungdomar som hänger här på kvällen. Men har 
inte upplevt dom som hotfulla.

Pundarungar på kvällarna. Polisen måste rensa upp på slöddret

Pundarungarna måste sättas in i finkan. Mer poliser som 
pucklar på slöddret behövs!

Saknas övergångställe

Sitter ofta berusade/påverkade vuxna människor i parken och 
kring bussplats som är obehagliga

Sitter ofta vuxna människor, berusade, påverkade på 
uteservering, ofta bråk och rop samt på torget, obehagligt att 
gå med barnen där

Stökigt område skadegörelse

Tung trafik, smala trottoarer

Tunneln under järnvägen är otrygg för fotgängare med smal 
trottoar och bilar som kör fort

Ungdomar kör alldeles för fort, ofta trimmade mopeder eller 
motorcyklar som framförs på bakhjulet i hisnande fart.

Ungdomar som vandaliserar oftast på helger

Ungdomar samlas här

Ungdomsgäng som kör

Ungdomsgäng står ofta och ropar efter folk här.

Utanför city



Fråga: Är det några platser I Fristad du upplever som otrygga?
Att det inte finns en säker övergång för elever till Gula Skolan är riktigt illa. Gångbanan på Asklandavägen är  alldeles för
smal, barn kan nästan inte gå två i bredd. Kanten på trottoar nästan obefintligt så bilar kan lätt köra upp på trottoaren.

Buskörning och samlingsplats ungdomar

Farligt med oskyddad trottoar. De senast två åren har flera bilar kraschat in över trottoaren, en tidsfråga innan någon dör

Fattas cykelbana och bra trottoar

Främst är det trafiken som känns osäker, mycket tung trafik som inte håller hastigheten. Vissa tvärnitar när de närmar sig 
skolan, andra blåser förbi. Mycket barn som går utmed stora vägen till och från skolan, hastigheten behöver sänkas genom 
hela samhället.

Häckar är för höga! Finns inga övergångsställen på Ringvägen el skolvägen. Ta bort föräldrar som ”bara” skall släppa av sina 
barn vid skolvägen, när det finns en vändslinga inne på skolan. Men används ej så som den skall så alla bilar ställer sig på 
skolvägen och kör upp på halva trottoarerna så man själv som gångtrafikant får passa vaderna så de inte blir påkörda. Sen 
när det kommer snö så kommer man inte förbi på insidan pga bil och snövall. Så man får gå mitt i vägen med barnvagn plus 
3 barn för att man behöver följa den stora på 7 år till skolan för att bilarna är livsfarliga där!! Ställ er gärna där en morgon
mellan 08-08.15 där gäller djungels lag där och då! Där behövs det verkligen ett övergångsställe som syns och som barnen 
blir säkra på att använda. Men då måste trafiken bort. Ställ ut fullt med blomlådor el något så de förstår för även att det 
finns en skylt så är inte dom andra läskunniga under denna tiden! 

Hela Asklandavägen behöver en trygg cykelväg/trottoar för barnen som tar sig till skolan

Ingen cykelväg här, många barn som korsar vägen för att komma till skolan

Inget övergångsställe

Inget övergångsställe

Mycket ungdomar som gör dumheter vid fristadshallen. otryggt

Obevakad järnvägsövergång

Obevakad järnvägsövergång. Total katastrof brevid en skola

Torget är tillhåll för ungdomar som väsnas och skräpar ner

Ungdomsgäng som hänger och drogförsäljning

Vid Fristadshallen



Fråga: Är det några platser i Fristad du upplever som otrygga?

Dålig belysning



Fråga: Är det några platser i Fristad du upplever som otrygga?

Osäker trafiksituation



Fråga: Är det några platser i Fristad du upplever som otrygga?

Öde



Fråga: Var i Fristad träffar du oftast dina vänner? Vad brukar ni göra här?

Prata, äta och dricka, fika, ta det lugnt, 
bara hänga, promenera, övrigt (handla, 
gudstjänst, kyrkan)

Ta det lugnt, prata, 
bara hänga

Idrotta

Prata, idrotta, övrigt

Promenera, bara hänga, leka, 
prata, ta det lugnt











Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?



Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Bostäder



Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Äldreboende



Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Service/handel



Fråga: Vilka parker, skogar och gräsytor använder du mest?

1

2

3

5

4

6
Fin natur, lugnt, fint, 
promenadväg

Badplats, fint, promenadväg

Centralt

Idrott

Umgås med barnen
Nära



Fråga: Vilka parker, skogar och gräsytor använder du mest?

Q14

1 Barnen idrottar

Bra motionsspår

Elljusspår

Fotboll

Fotboll

Fotboll och tennis spelas lättast där

Fotboll!

Fotbollsträning med kidzen.

Fristad GoIF

Idrottsanläggning

Idrottsområde

Mycket idrott som är bra

Spela tennis

Trevlig miljö

2 Bra aktiviteter i parken

Centralt

Centralt, och det finns en scen.

Fint

Närmast stationen

Ok park

Underhållning i stationsparken

3 Bra promenadväg.

Mountainbike

Nära hemmet och fina vägar

Närmsta skog och natur

Utflyktsmål

Vindskydd och grillplats..

4
Arbetarskogen/ 
piggelinskogen tycker barnen 
mkt om att vara i!

Går med hundarna  i skogen

Lekyta

Mountainbike

Piggelinskogen är trevlig att 
promenera i med barnen och 
en grön lunga nära centrum

UTMÄRKTA STIGAR NÄRA 
HEMMET



Fråga: Vilka parker, skogar och gräsytor använder du mest?

Q14

5
Älskar omgivningarna kring sjön

Bad

Bad och lek vid stranden

Badplats

Badplats

Bor nära lätt att ta sig dit

Bra badplats dock skräpigt i somras

Det är fint och lugnt!

Fin strand

Fina stigar, vandringsled

Fint

Fint året om

Fint bra promenader börjar bli lite mycket sly i 
Skagen från fågeltornet till asklanda badet

Fint och välskött

Gräsytor vid sjön

Grill och båtplats.

helt ok

Långgrundet skräpigt i sommar

Lek och fotboll med varnen.

Lekplats

Mysig lekplats

Promenader.

Promenadväg

Promenerar

Stor o bra lekplats

Stranden är så vacker

Stranden!

Vi badar, umgås mest där

6
Bor nära lätt att ta sig dit

Fantastisk natur

Fin natur

Fin natur och mycket historia.

Fint lungt

Fint naturområde

Fint och lugnt

Fint och vackert

Fint.

Hyfsat bra stigar

Lugn o vacker natur med vatten

Mölarp och Krökling är fantastiska 
strövområden och man kan bada i Viskan

Mölarps kvarn är härligt för både vuxna och 
barn. Finns många fina stigar att ströva runt 
på och mycket för barnen att utforska.

Mountainbike

Mysigt

Nära och fint

Promenad, jogging, utflyktsplats

Promenerar

promenerar där

Underbar natur

Underbar natur att ströva i

Vacker natur

VAcker natur

Vacker natur, mysigt, bra promenadstråk.

Vackert

Vackert, lugnt

Väldigt fint naturområde



Fråga: Vilka parker, skogar och gräsytor tycker du är 

särskilt viktiga att bevara?

Många människor använder den.
Många djur och/eller insekter använder/bor i den; 
den är vacker; det innehåller viktiga ekologiska 
värden; många människor använder den.

Den bidrar med grönska i en
annars tät stadsdel.

Den är vacker; den bidrar med aktiviteter
(t. ex. Odling, orienteering, picknick)

Den är vacker; manga människor
använder den; den bidrar med 

aktiviteter (t. ex. Odling, 
orienteering, picknick)

Den är vacker; många människor använder 
den; den innehåller viktiga ekologiska värden; 
många djur och/eller insekter använder/bor i 
den; den bidrar med aktiviteter (t. ex. Odling, 
orienteering, picknick)

Många människor använder den; den bidrar med 
grönska i en annars tät stadsdel; den bidrar med 
aktiviteter (t. ex. Odling, orienteering, picknick).





*Antal svarande: 433 st.





Varför väljer du det transportmedlet?

Åker kollektivt med färdtjänst
Andra alternativ är omöjliga
Är säljare måste ha bil i jobbet, reser på 
halva Sverige 
Behöver bil i tjänsten
Billigare
Buss
Buss går för sällan. Långt till hållplats.
Bussarna går inte så ofta eller de tider 
jag behöver. Annars hade vi hellre åkt 
buss och haft en bil.
Bussen går för sällan och ingen 
cykelväg finns.
Bussen går för sällan särskilt på helg!
Busshållplats för långt borta. Buss går 
för sällan.
Cyklar ett par gånger i veckan men tar 
bilen oftare.
Cyklar ganska ofta men åker bil fler dar 
än jag cyklar
Då busstiderns ej passar. Kommer ej i 
tid till jobbet. 
Dåligt med kollektivtrafik mellan 
hemmet och aebetet
Dåligt med kommunikation dit där jag 
jobbar som funkar med lämning och 
hämtning på fritids (Vårgårda)
Enda alternativet

Enda möjligheten
Enda möjligheten när det inte finns 
buss i Tärby
Få bussar går från buxbomen
Finns inga 
bussförbindelser/tågförbindelser på 
helgen på morgonen.
Finns ingen annan möjlighet.
Finns ingen annat färdmedel att 
välja.
Finns inget alternativ
Finns inget alternativ. 
Finns inget annat
Finns inget annat alternativ 
Finns inget annat från där jag bor.
Finns inget annat som passar med 
mitt jobb. Självklart snabbast. Jag 
kommer i tid och slipper stå på tåget
Finns inte kollektivtrafik från Fristad 
till Sandhult
Finns knappast något annat 
alternativ. ( Cykel/buss/ buss/ cykel   
Skulle ta hur lång tid som helst !! )
Fins inget annat ätt att ta mej till 
jobbet
Firmabil

För att det underlättar hämtning och 
lämning på förskola
För att man slipper stå och vänta på 
försenade bussar eller tåg. 
För långt till busshållplats sen nya 
rutten
Går inga bussar efter Bredaredsvägen
Går inga bussar som passar mina 
arbetstider. 
Går inga bussar vid mina arbetstider 
eller till området jag bor vid. Dessutom 
ingen cykelväg så jag kan ta mig till 
bussen som går oftare.
Hade cyklat om det fanns cykelbana 
från Vänga -Fristad
Har inte åkt buss sen man inte fick 
betala med pengar
Har långt till buss eller tåg
Har servicebil, behöver den i jobbet 
Jag åker tåg, buss eller bil. Synd att man 
inte kunde klicka i flera svarsalternativ 
på frågan om transportmedel.
Jag behöver min bil till mitt jobb. 
Jobbar i Fristad
Kan åka buss, är pensionär på.
Kör barn till och från skola och förskola
Kör barn till och från skola och förskola 

Långt till busshållsplatsen
Mest effektivt då jag också 
lämnar/hämtar barn på förskola.
Nästintill obefintlig kollektivtrafik från 
Kvarbo sommarstad. Att cykla på R42 
är förenat med livsfara, varför det inte 
är ett alternativ.  R42 är smal och 
kurvig med obefintlig vägren. Mycket 
tung trafik, vilket gör att promenera 
eller cykla är uteslutet. Att skicka ut 
barn på den vägen är oansvarigt, varför 
också våra barn är förbjudna att cykla 
och får till följd att vi får skjutsa fram 
och tillbaka flera ggr/dag med bil.
Och enklast.
Pga hämtning och lämning av barn på 
skola och förskola.
Problem västtrafik
Ren och skär lathet
Säkraste.Då jag bor i Ärtingen
Svårt med transporter från vängavägen
Tar mer än dubbelt så lång tid att åka 
till jobbet med kommunala 
transportmedel.
Underlättar vid hämtning och lämning 
på förskolan
Vägen är livsfarlig att cykla och gå på
Vprgårdabussen 582 går för sällan, jag 
måste ta bilen in till Fristad från Kvarbo
för vägen är för farlig att vistas på.

Bil



Alla 3 alternativ
Av hälso- och klimatskäl

Bäst för mitt ändamål när jag inte har tillgång till bilen
Billigare än att köra till/från o parkera bilen i Borås

Billigast
Billigast, har 1 bil

Finns inget annat alternativ. 
Har ej bil

Har ej körkort
Har ej körkort.
Har ingen bil
Har inget annat alternativ
Har inget körkort
Har inget körkort för tillfället.
Har inte råd med bil

Inget körkort 
Jag åker buss för det mesta men ibland går tåget de 
tiderna jag ska in, då tar jag tåget

Jo
Mer pålitligt än tåget

Miljö, Ekonomi
Och tåg

Tid tabellen

Varför väljer du det transportmedlet?

Buss

Det är klimatsmart och miljövänligt

För att få motion. För att det är bra för miljön

Klimat och miljö

Miljö och motion.

Cykel

Miljö

Ekonomiskt och
miljövänligast

Tåg

Åker färdtjänst

Arbetar i Fristad

Arbetar som personlig assistent i Fristad om jag ska in tillBorås tar jag bilen

Förklarar nedan

Jag använder bil, buss ibland tåg

Jag går

Jobbar i fristad

Pendlar ej

Pensionär

Ska förklara nedan

Annat





*Antal svarande: 433 st.

Hur upplever du pendelparkeringen?



Fråga: Vilka hållplatser använder du när du åker kollektivt?



Fråga: Vilka hållplatser använder du när du åker kollektivt?

Fristad Station
4,3

Skalla
2,1

Buxbomen
4,0

Folkhögskolan Fristad
4,0

Fristad Skola
2,5

*Betyg skala 1-5

Fristad Hedagården
4,3

Kvarbo
1,3

Kvarnen
2,5

Fristad Asklandavägen
3,9

Fristad Bilverkstaden
3



Fråga: Om du använder tåget, vilken väg går du till stationen?

*Betyg skala 1-5

2,5

2,6

2,7

2,3

2,5



* 5 - bra, 1- dålig



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

1,0

1,0

1,5

*Betyg skala 1-5

1,5



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

3,3

1,5

1,0

*Betyg skala 1-5

1,0

2,0



Fråga: Vilka gång- och cykelvägar behöver förbättras?

Vägens bredd är otillräcklig, 
trygghet, genhet (vägen är 
krånglig att gå eller cykla), övrigt

Vägens bredd är otillräcklig, trygghet, 
genhet (vägen är krånglig att gå eller cykla)

Trygghet, övrigt
Övrigt, vägen sbredd är otillräcklig, 
trygghet, genhet (vägen är krånglig 
att gå eller cykla)



Fråga: Vilka gång- och cykelvägar behöver förbättras?

Behövs Gång och Cylelbana, så att det ens är möjligt att cykla/gå till 
Fristad centrum och tillbaka!

Cykel/gångväg är ett måste här.

Cykelväg/gångbana behövs!

Finns ingen cykelväg där utan man får cykla på 42

Måste byggas snarast!

Saknar helt gång-cykelbana, livsfarligt att gå eller cykla på vägen, 
många skulle slippa ta bilen till centrum och olika fritidsaktiviteter om 
det fanns en gång-och cykelbana

Skulle aldrig cykla/ gå på 42:an!

Stort behov av cykelväg!

Alla korsningarna är dåligt utformade av olika anledningar

Återigen det stora problemet är trafiken och hastigheterna 
som bilar inte håller!

Det behövs övergångsställe eller en till gångväg på andra 
sidan vägen

Finns inga övergångsställen. Plus att dela av den för cykel 
och gång är nog bra. Inte många som vet vilken sida som är 
deras. Så bra att bredda den!

Behövs gångväg

Här saknas gång- och cykelväg helt. Bilarna kör fort så 
det skulle uppskattas mycket. Om denna sträcka blev 
asfalterad skulle Fristad få en "ringväg" för gående 
och cyklister.

Mycket smala trottoarer och ingen cykelbana 
trots att det är MÅNGA som går och cyklar här.

Otryggt för barn att cykla och gå, för hög fart för 
bilar



Fråga: Om du åker bil, vilka ut-/infartsvägar i Fristad använder du?



Mest använda gator och osäker trafiksituation

Mest använda gång-/cykelvägar

Mest använda ut-/infartsvägar

Osäker trafiksituation



www.boras.se/serviceorter

Kontaktuppgifter:

Louise Karlsson, Strategisk samhällsplanering

076-888 84 90

louise.k.karlsson@boras.se

Susanne Arneborg, Strategisk samhällsplanering

076-623 08 02

susanne.arneborg@boras.se
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