
Protokoll fört vid Rasbo i Samverkan's möte den 1714 2A19 i Alphyddan.

Närvarande: Ann-Charlotte Björklund, BrittSofi Karlsson, Staffan Björklund, Rolf

Eriksson, Allan Haddleton, Ann Wiklund, Roine Thunberg, Anette Pettersson,

Ronny Jansson.

§l-: Sammankallande, Ann-Charlotte Björklund hälsade de närvarande välkomna och

förklarade mötet öppnat.

§2: Att föra dagens protokoll, valdes Rolf Eriksson.

§3: Att justera dagens protokoll, valdes BrittSofi Karlsson.

§4: Den uppsatta dagordningen godkändes.

§5: Föregående mötes protokoll lades till handlingarna efter genomgång.

§6: Ann-Charlotte 8jörklund valdes till ansvarig utgivare av Ristaren.

§7: En grupp bestående av Birgitta Elfuing sammankallande, Gunilla Zetterling, Roine

Thunberg, valdes för att se över föreningens stadgar.

§8: Angående GDPR, Ann-Charlotte Björklund och BrittSofi Karlsson gör en avstämning

utifrån upprättad checklista.

§9: Pendlarparkeringar: Först påtalades bristen av dessa, en placering vid örby tyckte mötet
skulle vara idealisk. Ann-Charlotte Björklund och Gunilla Zetterling har inbjudits till ett möte
med Helena Nordström Källström och Uppsala Kommun iärendet.

§10: Gällande gång och rykelvägar, skall Cecilia Carlqvist från Regionen, komma med besked

i ärendet inom 6 veckor. Påtalas bör, den dåliga skyltningen för cykelvägar inom området.

§11: Sen återvinningsstationen försvann i Vallby, önskas en ny i Rasbo-området. Vad gäller
placeringen vid 6odislunden, som varit ett önskemå|, är det inte aktuellt. Henrik Jansson

som är ägare till området, har andra planer. Vi får spåna på andra tänkbara platser. Att
lämna avfall iAlunda är inte möjligt.

§12. Mer öppethållande vid Hovgårdens avfallsstation vore önskvärt, men Uppsala Vatten är

inte benägen att gå med på en utökning. Planer finns för nya avfallsanläggningar inne i

Uppsala och till är 2O22 ska en modern avfallsanläggning finnas i Gränbyområdet.

§13: Vad beträffar pensionärs'lägenheterna vid Gåvsta, finns det numera ingen förtur för
personer från Rasbo-området, utan man får stå i den vanliga bostadskön till trygghets-
boende {som är ganska lång}vid Uppsala bostadsförmedling. Det är Uppsala Kommun som

äger fastigheterna.

§14: Ann-Charlotte Björklund kom med förslag på 3 samverkansgrupper med inriktning på

1: Regionen, Trafikverket

2: Kommunen, Bolag



3: lnformation

§15: Ekonomi: Kassören BrittSofi Karlsson meddelar att ekonomin är god.

§16: Ristaren nästa gång i lådan 3:e Juni, manusstopp 13 Maj.

§L7: För att få material till Ristaren, skall föreningar, företag kommunen, och andra
organisationer bearbetas.

§18: lnformation: 23/4 K1.10.fr) integrationsträff med Nyby Vision i Församlingshemmet
Rasbo. Det ordnas som knyt, så ta gärna med något att äta och bjuda på.
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