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RiS står bakom
�����������������������
bredbandsutbyggnaden

Bredbandsmöten
������������������

Vid sitt styrelsemöte i december uttalade RiS att man

på möten i Gåvsta skola den 20 januari 18.30 och i Tuna

���������������������

ställer sig bakom och stöder bredbandsföreningens

��������������������������
vidare planer
på bredbandsutbyggnad i hela Ras�������������������������������
bobygden.

�����������������������������

Under den punkten på dagordningen presenterade Björn
������������������������������
Gullefors
den senaste utvecklingen och förklarade varför man����������������������������
valt att teckna avtal med Uppsala stadsnät. Det
är den juridiska
personen Rasbo bredbandsförening som
������������������
är avtalsslutande
part.
������������������������
�
Efter den presentationen tog styrelsen beslutet att uttala sitt stöd för föreningens fortsatta arbete.
Vägverkets ansvariga informerar och svarar på fråUnder presentationen framkom att månadspriset med
gor om vägbygget. Kommunalrådet Stefan Hanna
bredbandsuppkoppling med ﬁber för telefoni och bredﬁnns på plats inhämtar synpunkter och svarar på fråband blir 197 kr i månaden vilket kan jämföras med
gor om kommunens åtgärder för traﬁksäkerheten.
kostnaden i dag för adsl och telefoni som ligger runt
Några frågor
som kan dyka upp under kvällen
450-500
kr i månaden.
är:
– Man får också behålla sitt nuvarande telefonnumNär lovade
blir alltBjörn
klart?
Varför går vägbygget så sakta?
mer,
Gullefors.
BERTIL
Hur och var blir påfarterna till 2+1-vägen?
BlirLUNDVIK
det
några pendlarparkeringar? Kommer det någon informationstavla om bygden? Varför slutar gång- och cykelvägen mitt emellan ”Rasbomacken” och Lejsta?
Blir det gång- och cykelbana mellan Älby och Jälla?
På
RiSblir
företagarträff
26 november
komhållplatser?
bara några få
Hur
det med skolbarnen
och deras
egenföretagare
förtill
att och
diskutera
företagarfrågor
med
Hur ska bussarna
från Uppsala
gå och vilka
tider?
RiS representanter och kommunens Cecilia Fors.
Blir det bättre gatubelysning i bygden, till exempel
Det
nns många småföretag i bygden som skulle kunvidﬁTuna?
na ha nytta av varandra,
konstaterade RiS ordförande
Välkomna!
Percy Westerlund, och lovade att försöka få till ett nytt
möte som kanske kan locka ﬂer.

Få kom på företagarträff

���������������������������
Nu prövar Stavby skola nya grepp för att göra mateKulturveckan kanske räddas?
matiken lättare gripbar för eleverna. Lärarna har varit
på
i den speciela
pedagogik
som anDetvidareutbildning
är fortfarande oklart
om det blir
någon fortsättvänds,
och
nu
har
kommunen
och
kyrkan
också
kommit
ning på Rasbo kulturvecka och Kulturföreningen.
överens om markfrågan. Nu ska det alltså anläggas en
Det hela avgörs sannolikt
på föreningens
årsmöte
under
”matte-trädgård”
vid Stavby
skola på mark
som delvis
vårvintern.
hört
till kyrkan.
Det lutar
dock åt kommer
att föreningen
och därmed
KulturPengar
till projektet
från Uppsala
kommun.
veckan får fortsatt liv.
������ � �������

������������
skola
den 21 januari 18.30.
������������������������

Mer information om bredbandsutbyggnaden blir det

Mötena arrangeras av Uppsala stadsnät och Rasbo Bred���� ������ ��������� ������� ���� ������� ����� �����
bandsförerening.
�������
���� �������
��������
Då kan�����
du������
som är intresserad
få ������
svar på����
alla����
frågor
du
har.
Det kan till exempel gälla vad som ingår i priset på
����������������������������������������������������
19
900 kronor. Det kan handla om vad orden ”grävning
���������������������������������������������
45 meter” i tomtmark ingår i priset. Uppsala stadsnät
räknar
med
det för deför
ﬂesta
ska räcka
med
45förståmeter
Detta är
ett att
EU-projekt
att öka
kunskap
och
tomtmark.
Har
du
anmält
dig
som
intresserad
men
else mellan elever från EU:s alla medlemsländerännu
och
inte
beställt
ditt
bredband
kan
du
göra
det
med
hjälp
av
kallas ”YES-event”. Många av aktiviteterna och studiebifogad
talong.
besöken eleverna kommer att göra sker inne i Uppsala,
men värdskola är Gåvsta skola.
Så många besökare till bygden ställer också krav på
värdfamiljer som kan ta emot eleverna, så fortfarande
söker skolan hjälp med det.
Den
utbyggnaden
väg 288
diskuterades
Kan fortsatta
du tänka dig
att ta emotavelever
kontakta
Ann Capå
RiS
styrelsemöte
i
december.
rolin Lundgren eller Åsa Wanhainen på Gåvsta skola
telefon
018-727
14 84
elleroch
018-727
74 enligt
78. MailadresNCC
arbete
fortgår
snabbt
bra och
planerna
serna
är:
ann.carolin.lundgren@uppsalaskolor.net
t eller
rapporterade Lars Gunnar Karlsson.
asa.wanhainen@uppsalaskolor.net
Problemen ligger i att Traﬁkverket knappt hänger

Vägfrågor i RiS

med. Detta beror främst på sjukdom och barnledighet
För nyckelpersoner
att det ska fungera
behöver
du kunna ta emot dem
hos
enligt
rapporten.
och
skjutsaäroch
hämta mellan
olika
evenemang
som de
– Störst
problemet
med Traﬁ
kverkets
förhandlingar
deltar
i.
I
gengäld
kan
du
få
vänner
för
livet,
vem
med markägarna. Där är det kaos helt enkelt, sadevet.
Lars
Elva Karlsson.
företag och föreningar i bygden ﬁnns med och
Gunnar
sponsrar,
alltkommer
från Företagsamma
kvinnor och
Rasbo
Det är och
fortsätta bli störningar
för kollekkyrkoråd
Hall 2000 och
ICA Allköp.
tivtraﬁ
kentill
konstaterades
också.
BERTIL LUNDVIK
������ � �������

Detta är nummer 1 av Ristaren 2015. Preliminärt
manusstopp för nummer 2 är 14 februari med utgivning i början av mars.
���������������
Redaktör är från
och med nummer 2 Margareta
Inninger
som tacksamt
mottar������
tips, �������
annonser,
bil������ ��� �������
�� ��� ���������
�� ����
der
och artiklar om livet i Rasbobygden.
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Adress:
����������������������������������������������������������
���������������������������������������

��������������������������������������
Titta
gärna in på vår hemsida också:
www.rasbo.org

Informationsplats önskas
RiS vill att det skapas en informationsplats med en
bra karta och beskrivning över Rasbobygden vid
”gamla macken” och rondellen. Där skulle också en
rastplats kunna ordnas.

RiS tog därför beslut på sitt senaste styrelsemöte att
skriva till såväl polisen, regionförbundet, kommunen,
och Traﬁkverket med begäran om iordningsställande av
en sådan lämplig plats, en ”port till östra länsdelen” som
en av styrelseledamöterna kallade den.
I skrivelsen ska fördelarna med placeringen just där
framhållas.
BERTIL LUNDVIK

Vem blir Årets Ristare?
Det är dags att komma med förslag på personer som
får hederstiteln Årets Ristare.

Pristagaren utses av RiS styrelse och priset delas ut i
samband med RiS årsmöte som äger rum 11 mars 2015
i Gåvsta skola.
Det ska vara någon person som på ideell basis gjort
en stor insats för bygden och människorna inom någon
av de gamla socknarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och
Tuna, eller för hela bygden.
Förslag kan skickas till RiS ordförande: percy.
westerlund@telia.com eller till någon av de övriga
styrelseledamöterna i RiS.

Frötuna satsar på hamambad
och tystnad
Frötuna, herrgården vid Funbosjön, som ägs och drivs
av Carl Bernadotte ihop med sin fru Charlotte, har investerat stora belopp i en ny spa och hamambad-avdelning.

Den är lite av kärnan i den verksamhet som numera bedrivs på gården. Man satsar på tystnaden. Hit kan människor dra sig undan till tystnaden för att meditera eller
bara vara, för yoga eller skapande verksamhet.
Hamambad är turkiskt bad, alltså ett bad som mer
är som ångbastu, inte alls så varm som den ﬁnska bastun. Dusch, tvagning och massage brukar höra till, men
det är egentligen främst ett sätt att stilla njuta och bara
vara.
På gården arrangeras också kurser och seminarier i
kreativt skrivande, måleri eller ﬁlosoﬁska samtal. Det
ﬁnns plats för 18 personer i enkelrum eller totalt 32 personer om ﬂera delar rum.
Fullständigt program kan man ﬁnna på hemsidan:
www.frotuna.nu

Rasbo Hembygdsgilles
planerade aktiviteteter 2015
Berättarkväll, söndag 1 februari kl 18.00 i Rasbo församlingshem. Maj-Lis Lundblad berättar om ”Rasbokil
från forntid till nutid”, det blir bilder och några nedslag
i olika tidsperioder och händelser. Kaffe.
Musikkafé, söndag 8 mars kl 18.00 i Rasbo församlingshem. Bobos orkester spelar och underhåller. Kaffe.
Årsstämma, söndag den 10 maj kl 18.00 i Gåvsta
Gammelgård. Kaffe.
Vårutﬂykt, lördag den 30 maj till Kalle Jularbomuseet och ett välbevarat skolmuseum i Morkarla. Avfärd från Ica Vallby kl. 10.00 i egna bilar, medtag matsäck. Ingen anmälan behövs.
Nationaldag, lördag den 6 juni kl 18.00 i Gåvsta Gammelgård. Kaffe.
Midsommarafton, fredag den 19 juni kl 12 klär vi
stången och kl 13 börjar dansen, vid Gåvsta Gammelgård. Medtag kaffekorg.
Slåtterkväll, torsdag den 16 juli kl 18.00 vid Gåvsta
Gammelgård. Förtäring.
Bygdespel, 7,8 och 9 augusti ”Storklockan ringde efter
Mor”, pjäs av Karin Alinder. Gåvsta Gammelgård. Mer
info på /www.rasbobygdespel.se/
Öppet Hus, lördag den 15 augusti kl 14-16 i samband med Kakkalaset. Visning av inventarier, foton och
skriftliga arkiv. Gåvsta Gammelgård.
Hembygdsdag, söndag den 16 augusti. Kl. 11.00 friluftsgudstjänst, kl 13.00 övrigt program, vid Gåvsta
Gammelgård. Musik, föredrag, utställning, tipstävling,
servering m.m. Ett fullspäckat program!
Hemsida: www.rasbohembygdsgille.se
Facebookgrupp: Rasbo Hembygdsgille
Alla varmt välkomna, önskar styrelsen! Vi behöver ﬂer
värdar som vill hjälpa till med att sköta om Gammelgården. Intresserade kan kontakta Manda Björling på:
018-36 36 69 el. 070-439 37 65.
De som vill få ytterligare information om kommande
aktiviteter via e-post, skicka ett meddelande till:
Otto.Ostrom@rasbohembygdsgille.se så läggs ni till
i e-postlistan.

Rasbokils Bygdegård

för möten, fester och konferenser

Lokalen är utrustad med porslin för 90 personer. Konferensutrustning i form av storbildsskärm och projektor på nedre plan /stora salen samt 40” skärm i mindre konferansrum/
övre plan.
För mer info om uthyrning och boka bygdegården ring 018-35 11 88 och prata med Håkan
och Eva.
Rasbokils Nya Bygdegårdsförening
www.rasbokilsbygdegard.se

