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I år firar vi att Borås är 400 år! 
Visst är det spännande att fundera på hur den här platsen kan ha sett ut för 
400 år sedan? När du ser dig omkring och funderar på vad människor gjorde 

här då. 

För precis den här platsen finns det en karta som är 400 år gammal och som 
berättar att här fanns det en ”stenig äng” som slogs med lie för att ge hö till 

gårdens djur. Idag är här åter en slagen äng, som är mycket artrik. 

Hur skulle du vilja att den här platsen, där du står nu ser ut i framtiden, om 40 
år sådär? 

Skriv gärna på talongens baksida. Svaren sammanställs i samarbete med 
Framtid Fristad. Inga personuppgifter kommer registreras. 

 

Geometerisk avmätning, år 1646, Mölarp, Fristads socken. ”Stenig äng” 
”Beteshage” och en kvarn är uppskrivna på ön på kartan. Ungefär samma 

markanvändning idag. Kartbild: Lantmäteriet, Historiska kartor. 
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Hur skulle du vilja att platsen Mölarps ö ser ut om 40 år? 

Sjuttio personer har skrivit ned sina svar. Levande ö med rik flora. Jag vill ha den 
som nu. En magisk fin plast för svensk historia. Lika fint och välskött som nu. 
Fantastisk natur. Kanske en vattenrutschkana! 

Mölarps ö beskrivs av många svaranden som fint, välskött, levande och till och med underbart 
vackert! Området är mycket uppskattat och nästan alla skriver uttryckligen att de önskar att platsen i 
framtiden ska vara som idag.  

Möjligheten att röra sig i den artrika naturen och uppleva ängen som slås, betande kor, den tidvis 
översvämmade lövskogen uppskattas av mång. Den artrika floran och faunan och hela det varierade 
landskapet lyfts fram som värden i området. Också sociala värden som möjlighet att umgås knyts till 
platsen. Att man kan se hur landskapet och brukandet såg ut förr, med en tydlig historisk koppling 
särskilt till ängen och kvarnen är ett uppmärksammat värde i sig.  

Frågans fokus ligger mest på ön. Samtidigt är Mölarps ö med kvarnen ett koncept och för många är 
det självklart att kvarnen igår i den här platsen. En del svar relaterar både till ön och kvarnen som en 
sammanhållen miljö. Svaren innebär en eloge både till det ideella arbetslag Mölarps ö och 
reservatförvaltare och förstås Hembygdsföreningen som tar hand om kvarnen. Det 
restaureringsarbete som startades på 70-talet, där Bertil Hjortvall var en av de drivande, har gett ett 
fantastiskt resultat.   

Av de som besvarat frågan på tipspromenaden är majoriteten från Fristad med omnejd och de flesta 
är vuxna. Vill du veta mer om hur barn i Fristad vill se Mölarp i framtiden? Då kan du läsa reportaget i 
Hembygdsföreningens Fristadsbygden 2021. 

Samtidigt som naturen och att bevara området i nuvarande form är det vanligaste bland förslagen, så 
har det kommit ett antal utvecklingsförslag. De rör konkreta åtgärder som ta bort invasiva arter och 
skylta vissa växter till att utöka slåtterängen och om möjligt hela naturområdet. Ökad tillgänglighet i 
form av stigar, leder och anläggningar för att enklare nå fram till Viskan vatten finns med. 
Motionsspår och träningsredskap nämns också. Det historiska värdet i området kan användas om 
kunskapskälla vid utbildning. 

Man kan ana en dragkamp mellan önskan om fler stigar, leder, fikaplatser ända till förslag om 
träningsanläggningar å ena sidan. Å andra sidan finns de som beskriver fridfullhet och om vikten att 
begränsa slitaget på ön. Om man tittar på ett lite större område runt ön, runt reservatet, kanske det 
genom god planering finns möjlighet att möta flera önskningar utan att skada naturvärden som gör 
Mölarps ö till ett unikt naturområde.  

Fristad naturskyddsförening  

www.fristadsnatur.se 
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Här följer alla lämnade svar.  

 

• Betena hävdade och kvarn/såg igång. 
Kaféverksamhet och kanske hantverk. 

• Precis som idag! 
• Bevaras som nu, för att även 

framtidens barn skall kunna se hur det 
var en gång.  

• Bevara området och utveckla med fler 
stigar, ev. möjlighet för barnvagnar. 

• Jag vill att Mölarps ö och kvarnar ska 
fortsätta hållas i fint skick som idag. 
För biologisk mångfald, strövområdet, 
slåtteräng med djurhållning.  

• Jag vill ha den som nu.  
• Fortsatt bevarande av naturen, 

utveckla det till ett strövområde, 
bättre framkomlighet och fler stigar 
och motionsspår.  

• Hoppas området / naturen får finnas 
kvar ! 

• Jag hoppas att vi har kvar ett landskap 
med stor variation av arter, som gör 
att floran och faunan är riklig.  

• Fler sittplatser. Betande djur. Fler 
skyltar om vilken växtlighet som växer 
här ( som de som finns för vissa träd)  

• Naturliga träningsredskap ( i trä som 
smälter in i omgivningen) utmed en av 
stigarna, för att locka fler åldrar.  

• Bevara som nu. 
• Tycker att platsen bör utvecklas till en 

slåtteräng med vidhängande 
”vildmark” samt en gångstig, som 
idag.  

• Oförändrad för framtiden. 
• Se likadan ut som nu.  
• En utsiktsplattform vid vattenfallet så 

man kan se det ordentligt.  

• Bevarat naturområdet och lite 
bostäder runt om. En lekplats och ett 
café i området.  

• Tycker att det borde se ut som nu. Fint 
och mycket levande. Kanske en 
vattenrutschkana! 

• Lika fint och naturnära som idag.  
• Samma som idag! 
• Den ska vara skyddad och bevarad för 

att behålla arterna.  
• De kan se ut likadant som det gör nu.  
• Bra som det är.  
• Behåll öppna landskap. 
• Att man bevarar naturvärden som 

finns här så mycket som möjligt. Även 
utveckla slåttern känns väldigt viktig! 

• Att man bevarar den för eftervärlden, 
så man kan se hur det var förr i tiden.  

• Lika som nu.  
• Lika fin och vacker som den gör nu! 
• Som den gör nu. Bevara naturen.  
• Som den gör nu. 
• Identiskt med nu.  
• Fortsatt naturreservat med 

slåtterängar, gärna utökat. 
• Same! 
• Samma som idag.  
• Välbevarad som den är idag. Gärna 

med växtlighet och kossor. En plats att 
möta dess historia som den var förr. 
En magisk fin plast för svensk historia.  

• I sitt nuvarande skick, med dess fina 
intresse och omhändertagande.  

• Jag vill att platsen sköts om och bevars 
så att den ser ut som idag! 

• Platsen är redan fantastisk, som duger 
gott även om 40 år. 
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• Slå större yta med lie. Placera ut fler 
små fikabord men inte så nära 
gångvägarna. Fortsätt med bete för 
korna. Förbjud mopeder och cyklister 
på spåren. Ta bort invasiva växter.  

• Fortsätt bevara området, utöka om 
det går.  

• Att den ser ut som den gör nu.  
• Samma. 
• Likadan. 
• Som den gör nu.  
• Bevarad som nu.  
• Mer vandringsleder.  
• Jag vill att platsen bevaras som den är 

idag.  
• Bevara ängen som den är idag.  
• Bevarad plats och kvarnen i gång.  
• Öka bl.a. tillgängligheten runt Viskan.  
• Samma som nu.  
• Att det får fortsätta vara ett 

naturreservat.  
• Att det fortfarande är ett 

naturreservat.  
• Precis som idag.  
• Som idag.  
 
 
 
 

 
 
• Plats för eftertanke och stillhet samt 

plats för att utbilda barn och 
ungdomar i gamla ting. Plus att kunna 
umgås och leka. Hoppas att förening 
finns och orkar med allt.  

• Mölarp är underbart vackert. Hoppas 
innerligt det ser i stort sett lika dant ut 
om 40 år. Det är alltid lika fridfullt och 
härligt att komma hit. Forsens brus 
och fin natur.  

• Fortsatt ”underhåll”. Restriktioner. Ej 
plast för motion, pga slitage. Endast 
rekreation. Bete av djur är bra.  

• Får vara som det är idag.  
• Bevara naturen.  
• Bevara naturen som den är.  
• Lika fint och välskött som nu. 

Fantastisk natur.  
• Låt den vara som den är.  
• Levande ö med rik flora.  
• Att den bevaras som den är och sköts 

som nu.  
• Att den bevaras som den är och 

vårdas nu. Dokumenteras. 
• Bevara platsen som den är.  
• Som den är nu.  
• Som det är nu. 
• Likadant.  
• Lika som nu. Bättre stigar.  

 

 

 

 

 

 


