
Rasbo isamverkan

Protokoll fört vid möte 15/5-L9.

Närvarande: Ann-Charlotte Björklund, Staffan Björklund, Britt Sofi Karlsson, Rolf Eriksson, Camilla
Westerlund, Percy Westerlund, Andrew Hutchings, Roine Thunberg, Allan Haddleton, Erik Höök, Ann
Wiklund och Birgitta Elfuing.

Frånvarande: Helena Nordström/Källström, Esbjörn Forslund, Gunilla Zetterling.

§ 1 Sammankallande Ann-Charlotte Björklund hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
för öppnat.

§ 2 Till sekreterare valdes Camilla Westerlund.

§ 3 Att justera mötets protokoll valdes Percy Westerlund.

§ 4 Beslutades att följa den uppsatta dagordningen, med tillägget med övriga frågor, se punkt § 15.

§ 5 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6 Ang trafikkontrollplats på väg 288; an, har inte fått svar än från Trafikverket. Pendlarparkering
eftersöks i Rasbo. Ann-Charlotte och Gunilla har varit på möte ang detta och riktlinjer finns för
pendlarparkering och cykelplanering. 288; an ska vara prioriterad. Önskemål om plats finns nere vid
Rasbo rondellen. Cykelväg till Lindbacken: har kommit upp skylt i Lindbacken men dåligt skyltat om
var vägarna går åt för håll. Synd att behöva korsa gamla 288; an vid Rasborondellen. Ej cykelväg från
rondellen fram till Örby. Ej tryggt att cykla där.

§ 7 Svårt att hitta återvinningsplats. Sopsortering med 4 olika fack i soptunnan finns i andra delar av
Sverige. Men Uppsala vatten har inga planer på att införa det här. Nationellt uppsamlingsprojekt på
gång i Uppsala.

§ 8 Lokalförsörjning på Gåvsta skola och Gåvsta förskola står i verksamhetsplanen att RtS ska vara
delaktig i. Fullt på förskolan just nu med barn, nya barn hänvisas till Lindbacken, Storvreta,
Vattholma. Modulerna ska avetablerasfrån 2021. Förskolan ska sedan renoveras, och planerfinns på

att bygga en ny förskola. Paviljongerna vid skolan ska ev förlängas fram till 2027, och där ska det
byggas nya lokaler. Hålla lite koll på om det kommer byggas högstadium vid Lindbacken. Försöka få
till att göra en utvärdering av våra 3 högstadium och försöka göra enkäter.

§ 9 RIS deltar vid invigningen av servicepunkt Tuna där Percy Westerlund representerar.

§ 10 GDPR: årsavstämning klar. Har gjort iordning en pärm för detta och dokumenterat allt.

§ 1L Ristaren: Staffan gick igenom innehåll för Ristaren som kommer 3/6. Nästa Ristaren i lådan den
t2/9. Manusstopp den 25 augusti. Hemsidan är dåligt uppdaterad, behöver åtgärdas. Lämna gärna
förslag på eventuella ändringar och lämna gärna nya foton till Staffan.

§ 12 Nya möten till hösten 2019: onsdag4/9 ochden6/1.1. kl. 18:30 iAlphyddan.

§ 13 Landsbygdsdag till hösten. Funderar på att ha en% dag ca 4 timmar den t7/11-19 med innehåll
som anknyter till broschyren "Om Krisen eller kriget kommer". Vi fyllde i en enkät om förslag för
innehåll till dagen.



§ 14 Ekonomin i föreningen är bra. Har inte fått beslut ang bidragsansökan som är inskickat till
kommunen.

§ 15 Övriga frågor:

Slutbesiktning av lP Only ska göras efter nedlagd fiber. Åtgärdas där kabeln ligger för grunt och där
vägar blivit förstörda. Ungefär omkring den 30/6 ska lP Only börja med slutbesiktning för fastigheter.

Hembygdsgillet, har sökt bidrag för nybyggnation men fått avslag från kommunen. De fortsätter
kämpa för att få till och bygga en ny byggnad som de vill använda som kulturcentrum. Andrew H

informerade planerad byggnation vid Gammelgården och behov av stöd med referenser. Styrelsen
uppdrog till sammankallande/ordförande att utforma ett yttrande till Rasbo hembygdsgille att
användas vid deras ansökan om bidrag till byggnation vid Gammelgården.

Önskemål om att Gåvsta skola eller Rasbo fritidsgård kan anordna "vuxna på byn". Efter att det
förekommit ev narkotikaförsäljning på byn.

Vid Spångavägen finns önskemål om att farten ska sänkas förbi korsningen på 288; an.

§ 16 Mötet avslutades
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Camilla Westerlund


