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Nu äntligen har byggnationen av kyrkans lokaler
kommit i gång. Först ut blev Sockenstugan – den kommer att helrenoveras. Målsättningen är att exteriören
så långt ��������������������������
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bottenvåningen, för övervåningen tillkom på
1900-talet.
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Detta är ett EU-projekt för att öka kunskap och förståelse mellan elever från EU:s alla medlemsländer och
kallas ”YES-event”.
Många
av aktiviteterna
och byggas
studiecentral
och soprum. Nytt
förråd
och garage ska
besöken
eleverna
kommer
att
göra
sker
inne
i
Uppsala,
lite längre upp mot kyrkogården.
men
är Gåvsta
Tillvärdskola
alla er som
besökerskola.
församlingshemmet så hopbesökare för
tillatt
bygden
på
pasSå
vi många
ni har förståelse
det är ställer
väldigtockså
rörigt krav
just nu.
värdfamiljer
som
kan
ta
emot
eleverna,
så
fortfarande
Vi får ser fram emot när allt blir klart.
söker skolan hjälp med det.
BRITT - SOFI KARLSSON
Kan du tänka dig att ta emot elever kontakta Ann Carolin Lundgren eller Åsa Wanhainen på Gåvsta skola
telefon 018-727 14 84 eller 018-727 74 78. Mailadresserna är: ann.carolin.lundgren@uppsalaskolor.nett eller
asa.wanhainen@uppsalaskolor.net

är:
När blir allt klart? Varför går vägbygget så sakta?
Hur och var blir påfarterna till 2+1-vägen? Blir 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?
Centerkvinnorna hade dukat och pyntat; och granen stod
Hur blir det med skolbarnen och deras hållplatser?
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äldrar kom för att dansa ut julen.
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Rasbobygkyrkoråd till Hall 2000 och ICA Allköp.
den rent förödande i Lejsta, Henriksberg och Hov samt
om kvalitén på/inom sträckan Alunda-Gåvsta!
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Efter önskemål från ﬂera personer har vi sökt möjligheten till ett möte under processen, men man har avböjt för
att inte tillföra mer���������������
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Måndag 13 mars, kl. 19 i matsalen, Gåvsta skola.
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Ett internt pris ”Bredband till alla”
Entreprenörsrollen blir inte helt enkel, när även enklare
skador drabbar över så lång tid.
Gräventreprenören KJs kör i projektet med 1 bandburen Vermer utrustad med kedjegrävare, 1 större
bandgrävare med plogutrustning samt ett antal mindre
band- och hjulmaskiner, en maskin för tomtförläggning
med kniv alt. fräshjul och i allt ﬁnns det 15-18 personer
dagligen.
Helt klart blir det störningar av olika skäl på mer än
32 mil. Alla snubblar många gånger vid sin vandring i
åker, diken och skog motsvarande sträckan Rasbo-Sälen och därtill samtidigt vända om en 60 cm djup ränna.
Som jämförelse behöver vi bara se i backspegeln med
vägbygget Jälla-Hovs brist på positiva tillrop under två
års byggtid.
Låt oss även ta ”Bredband till alla” till rätt nivåer och
perspektiv i sin tid!

Mycket har och kommer att sägas, när man på två år
drar ner mer än 32 mil kanalisation genom Rasbobygden. Genom den samlade kraften med Bredband Rasbo fångades nivån och möjligheten till erbjudandet
med ”Bredband till alla” inom en tidsram fram till årskiftet 2017/18. Det är det geograﬁskt största ﬁberprojektet på G i Uppsala kommun och med ett erbjudande till 100% av fastigheterna oberoende av läge
kan vi bara konstatera att detta överträffar regeringens mål och ambitioner.

Antalet mil ger helt klart sina spår med olika bra resultat. Faktorer som entreprenörens egen kontroll, berörda
sakägares synpunkter, intern produktionskontroll, opartisk slutbesiktning, opartisk grödesskadevärdering m.m.
spelar alla en roll i processen mot ett hål i väggen med
fungerande anslutning i fastigheten.
Sedan uppstår det störningar i produktionen t.ex. väggenomgångar med berg m.m., men det mest påtagliga
problemet för boende är ej utmärkta och okända kablar
för el och tele som kan skadas. Här hanteras det av två
helt olika parter. Elaktörerna, Vattenfall och Upplands
Energi, drar omgående igång reparationsarbetet, medan
Telia pratar om ledtider på 1-2 månader. Skadade teleledningar är rena entreprenörsskräcken, eftersom det
drabbar inte bara ”prata i telefon”, utan här har vi hemtjänstens personlarm, fastighets- och driftslarm, beställningar och betalningar via adsl-uppkoppling m.m. mot
ett Telia helt utan aktiva insatser för sin kunder.

LARS - GUNNAR KARLSSON

Anmälningsagendan för
bredbandsanslutning
Kampanjpriset för att anmäla bredbandsanslutning till
huvudbyggnad, sidobyggnad och ingående lägenheter
är fortfarande öppet enligt nedan.
Rasbo Norr (Rasbokil-Stavby) fram till 31 mars
2017! Rasbo Öst (Tuna-Edinge) kommer slutdatum
meddelas senare, men ju tidigare anmälan inkommer
ges rationellare hantering för ledningsdragningen!

Fiberbyggnation 2017
Södra etappen (Gåvsta-Storbolsäng-Frötuna-Grän)
Fiberbyggnationen i Rasbo-projekten går vidare och vi
börjar se ljuset i tunneln för denna etapp. Jag vill återigen passa på att tacka samtliga inblandade som har gjort
det möjligt att driva projektet framåt och sett till att vi
har fått upp farten ordentligt. Som ni säkert märkt har
entreprenörerna jobbat på med imponerade ihärdighet
den senaste tiden för att nå fram till våra gemensamma
mål. Väldigt roligt! I södra etappen har vi schaktat cirka
6 mil kanalisation och räknar med att nå 200 uppkopplade kunder i februari. Det som nu återstår att knyta
samman nätet med dom delar som vi samförlägger med
Vattenfall samt områdena kring Grän och Grönviken.

Byggnationstekniskt
Många har redan märkt det men jag vill belysa detta
med att den så kallade fasadboxen på husets utsida är
borttagen i produktionen. Det innebär i praktiken att
man blåser fram ledningen till huset och gör allt installationsarbete vi ett tillfälle.

Ny samarbetspartner tillsammans
med KJ:s blir ELTEL Networks
Lite skillnader i Södra etappen jämfört med den Västra
är att byNet har tecknat ett avtal med ELTEL Networks
och deras samarbetspartner Sörboms om att utföra den
tekniska installationen. Tidigare har TOPFIBRE skött
dessa uppgifter men nu är det alltså en ny partner.
Schakt: 076-830 40 76, ﬁber@kjs.se
Fiberinstallation: 08-559 255 02, lars@fundeco.se

Östra Etappen (Tuna-Edinge)
I östra etappen pågår projekteringen för fullt och vi
kommer här att göra ett utskick i mars med information
till samtliga berörda markägare.
Beräknad byggstart är satt till juli 2017.

Norra etappen (Rasbokil-Stavby)
I norra etappen börjar nu ﬁnprojekteringen och markavtalen att bli helt klara. Här planeras en byggstart i
början på mars. Stamledningen kommer att byggas först
och en NOD (kopplingsstation) kommer att placeras i
Rasbokil.

BYGGPROJEKTLEDARE CHRISTIAN ÖSTLING , BYNET
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Datakursen
”Alla kan Surfa”

Uppstartsmöte
för Södra etappen

En grundläggande kurs för dig som vill bli mer bekväm
med datorn. Hur man jobbar med olika program, surfar
på nätet, kommer igång med bildhantering och skapar
ett Facebook-konto.
Nu planerar vi för en ny omgång i samband med att
nästa etapp med ﬁberanslutning blir klar.
Anmäl ditt intresse till: Gunilla Zetterling
gunilla.zetterling@telia.com, 070-282 12 60

Måndag 20 februari kl. 18.30,
Matsalen, Gåvsta skola
Nu kopplas ﬂer och ﬂer in i Södra etappen och inom
någon månad är de ﬂesta uppkopplade. Många har
frågor om tekniken, utbudet, erbjudanden m.m.
Hur aktiverar jag anslutningen och vilka tjänster
väljer jag? Måste jag köpa hårdvara? Vilken hjälp
ﬁnns att få?
Medv. fr. IPO/byNet Gustav Ståhl, Christian Östling. Vi har representanter från tjänsteleverantörer
med bl.a. Bredbandsbolaget.
Boende i Västra etappen som ännu inte aktiverat
sina anslutningar välkomnas också!
Mer info på www.bredbandrasbo.se och via inbjudan i posten från IP-Only.

Efterlysning: Datakurslärare till ”Alla kan surfa”.
Kontakta Gunilla enligt ovan.

Bli medlem i
Rasbo i Samverkan
Rasbo i Samverkan är en ideell förening som vill verka
för att en bra bygd blir ännu bättre. Vi värnar om att
människor trivs med boende och skola, att vägar underhålls och förbättras, att företagande, föreningsliv
och kultur blomstrar.
Informationsbladet du läser – Ristaren – ges ut av
föreningen för att informera om vad som händer i bygden. Våra möten är öppna för allmänheten, så kom och
tyck till – var med och påverka!
Stötta verksamheten genom att bli medlem. Årsavgiften är 50 kronor per person eller förening. Sätt
in beloppet på plusgiro 19 58 83-4 och ange namn,
telefonnummer och epostadress. Tack för ditt stöd!

Välkommen till en öppen kväll
utifrån ett nytt hål i väggen!

Rasbo i Samverkan
håller Årsstämma 2017
Onsdag 1 mars kl. 18 , matsalen, Gåvsta Skola
Årsmötesförhandlingar med tillhörande
redovisningar och val
•
Utnämning av Årets Ristare
•
Övriga frågor och förslag
•
Årsstämman leds av
kommunalråd Therez Olsson (M)
•
Nytt landsbygdsprogram
tolkas av stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom
Fångar det Rasbobygdens kreativitet för boende
och lokalisering
•
Utrymme för dina/våra synpunkter

Vem blir Årets Ristare?
Det är dags att nominera personer som kan få hederstiteln Årets Ristare.
Pristagaren utses av RiS styrelse och priset delas ut
i samband med RiS årsstämman 2017.
Det ska vara någon person som på ideell basis gjort
en stor insats för bygden och människorna inom någon
av socknarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna eller
för hela Rasbobygden.
Förslag kan skickas till RiS ordförande: Lars-Gunnar kpu.eneby@gmail.com eller till någon av de övriga
styrelseledamöterna i RiS.
Sista nomineringsdag: tisdag 21 februari.

Välkommen till en öppen kväll med högt
i tak för Rasbobygden!

Nästa nummer utkommer 6 april

På gång
i bygden

med manusstopp 20 mars.
Ansv.utg. Lars-Gunnar Karlsson,
kpu.eneby@gmail.com.

Bygdeskriften med lite
av varje från vår bygd.
Snart på väg till
tryckning och sedan
till din brevlåda!

Redaktör Martin Öjes, ristaren@rasbo.org
Redigering/layout: Mia Rosendahl, mia.r@telia.com

Bli medlem i RiS: 50kr per person till
PG 195883-4. Ange namn, telefon, e-post!

Redaktionskommittén
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Percy 80 år tolkar 48 år i hans ögon!
I samband med kommunreformen blev det nya skolområden och vårt rektorsområde, södra Oland, kom att ingå
i Nyby/Gåvsta rektorsområde och med Torbjörn Johansson som rektor. Det var ett stort område för en rektor, så
jag ﬁck uppgiften att ordna skolskjutsarna för skolorna
i Rasboområdet och Gamla Uppsala. Under den tiden
byggde man upp UL, Upplands Lokaltraﬁk, för att sköta
kommunikationerna på landsbygden. Så småningom ett
samordnades skolskjutsarna in i detta projekt. Men genom denna konstruktion förlorade landsbygden många
av sina mindre buss- och taxiföretag, eftersom dessa
inte kunde erbjuda rätt antal fordon för uppgiften.
Kommunen beslutar att ge landsbygden större inﬂytande över vissa områden och delar in kommunen i fjorton kommundelar. Efter diskussioner beslutas att Rasbo
blir en egen kommundel, den minsta i Uppsala med sina
4.000 invånare. November 1985 ﬁck jag förtroendet att
bygga upp denna verksamhet under 1986 så att en kommundelsnämnd kan ta över ansvaret från 1 januari 1987.
Till min hjälp ﬁck jag en sekreterare, en ekonom och
två kanslister utöver de som redan fanns i verksamheterna. Vår uppgift var att förse kommundelsnämndens
politiker, elva ledamöter och elva suppleanter, med faktauppgifter och att genomföra nämndens beslut. Under
kommundelsnämnden låg skola, barnomsorg, äldreomsorg, socialtjänst, kultur- och fritidsområdet. Eftersom
det är mycket mer som måste fungera på landsbygden,
blev det också mycket kontakter med vägverket och gatukontoret, fastighetsförvaltningen, vatten- och reningsverken, sophanteringen, kommunikationerna, samt sjukoch hälsovården.
Kommunen bestämde 1992/93 att genomföra beställare/utförarorganisation vilket skulle påverka kommundelarnas organisation och samtidigt bestämdes det
om stora ekonomiska nerdragningar i verksamheterna.
Rektor Torbjörn Johansson, hade sökt sig till ett annat
rektorsuppdrag och för att spara pengar bad jag kommundelsnämnden om att få återgå som rektor för våra tre
skolor. Detta beviljades av nämnden, men då skulle förskolorna, kulturen och fritidsområdet ligga kvar på mig
och min studierektor, Micael Tallberg. Kommunstyrelsen beslutade 1994 att kommundelscheferna skulle lyda
direkt under kommunstyrelsen och utsåg vår ekonom,
Ann-Charlotte Björklund, till kommundelschef för åren
1994-2002, då hela kommundelsindelningen slopades.
Vad hände då under kommundelsåren 1987-2002?
På barnomsorgssidan fungerade en kommunal förskola
i Gåvsta (en av de största i kommunen), en föreningsdriven i Skeberga och en föräldradriven i Tuna, samt
ett tjugotal dagmammor. Förskoleklasser och fritidshem
inrättades på skolorna. För att rädda landsbygdsskolorna genomfördes 0-9 skolor vid alla tre skolorna enligt
en glesbygdsmodell, där man insåg vikten av att få hela
grundskoletiden på hemorten för att på så sätt bli bättre
rustad för gymnasieåren. Alla de tre skolorna byggdes

I samband med min 80-årsdag uppmanades jag att
skriva ner vad jag sett av förändringar i bygden under
den tid vi bott här. 1969 ringde jag rektor Einar Wahlén och frågade om det fanns någon tjänst på skolan.
Einar svarade: ”Både jag och Martin Ogander går i
pension i sommar så det saknas en lärare till hösten,
men då ingen av ”ﬂickorna” på skolan vill åta sig tillsynslärarjobbet så måste den som får tjänsten söka
som tillsynslärare. Jag var i behov av en tjänst i Uppsalas närhet och lovade att försöka lära mig tillsynslärarfunktionen. Jag började en tjänst som mellanstadielärare på Gåvsta samma höst.

Rasbo/Rasbokil hade 1966 gått upp i Olands kommun,
där Stavby och Tuna redan fanns efter tidigare sammanslagningar. Viggo Högberg förordnades som rektor för
Gåvsta, Stavby och Tuna skolor och efter några år övertog Sixten Andersson den rollen. Gamle rektorn, Einar
Wahlén, hade givit oss en uppgift att vårda traditionen
med luciaﬁrande för bygden. ”Då jag kom till Gåvsta
1928”, sa Einar, ”fanns ett luciaﬁrandet på skolans vilket innebar att alla skolans elever skulle ha en uppgift
att genomföra.” Personalen på Gåvsta skola var engagerad och jobbade tillsammans med elever och föräldrar i
en härlig samklang för att traditionen skulle leva vidare.
Det betydde mycket för våra elevers självförtroende att
våga visa sig på scenen inför publik. Traditionen går vidare men är betydligt svårare att utföra idag då elevantalet är det dubbla.
Vi ﬁck idén om att genomföra en lägerskola under
en vecka för våra 5/6-klassare under våren 1970. Hem
och skolaföreningen ställde upp och ordnade pysselkvällar och basarer för att få in pengar till detta. Olands
kommun beviljade ett anslag på 3.000 kronor för att vi
skulle genomföra kommunens första lägerskola. I slutet
av maj fanns alla 5/6-or på lägerskola en vecka på ungdomsgården Brevik utanför Norrköping. Vart annat år
genomfördes sedan lägerskolor som blev till nytta och
glädje för alla.
Riksdagen bestämde att Olands kommun var för liten och skulle delas mellan Uppsala och Östhammar.
För vår del skulle detta ske 1974. Gåvsta skola behövde
bygga ut och ersätta de slitna salarna i Baracken. De
båda kommunerna hjälptes år att bygga ny skola som
invigdes 1974.
Den stora kommunen behövde ha kontakt med alla
delarna i storkommunen och inrättade därför ”lokala
råd”. Vi, Rasbo, Rasbokil, Stavby, Tuna, hamnade i 6:e
lokala rådet tillsammans med Faringe, Bladåker, Knutby, Almunge, Funbo och landsbygdsdelarna av Vaksala.
I lokala rådet ordnade vi diskussionskvällar i de olika
områdena, men eftersom de förslag vi tog fram skulle
gå genom kommunstyrelsen och de olika facknämnderna försvann många av förslagen utan åtgärd. Men ett
stort projekt lyckades vi med då vi ﬁck kommunen att
bygga ny skola i Tuna i början av 80-talet.
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om och ut. I Rasbo bildades en bygdegårdsförening som
2002 kunde inviga Hall 2000 och skolan kunde sköta
idrottsämnet på ett bra sätt.
Ålderdomshemmen hade försvunnit från området i
början av 70-talet och de som ﬁck behov av vårdboende
ﬁck söka sig till Alunda eller Uppsala. 1986 kunde en
förbättring ske genom att det gamla ålderdomshemmet
i Gåvsta togs i bruk av hemtjänsten och vi ﬁck möjlighet erbjuda äldre att komma och äta tillsammans. De
tidigare pensionärsbostäderna i Gåvsta och Tibble övertogs av Uppsalahem och såldes. Pensionärsbostäderna
på Strömvägen och Hammarvägen hade fått skador
och revs. Kommundelsnämnden krävde nya bostäder
för äldre. Tio lägenheter byggdes då i samband med att
bostadsrättsföreningen Gåvstaby kom till 1990. I mitten på 90-talet byggdes så Vigmund, ett vårdboende med
31 platser för äldre. På Vigmund blev det också plats för
en vårdcentral. Eftersom det under längre tid varit svårt
att få tag i boende för äldre bildades det genom pensionärsföreningarna och kommundelsnämnden ett pensionärsråd, som tog på sig uppgiften att försöka få till stånd
seniorboende i området. Det kom upp många bra förslag
och man var ﬂer gånger nära att få en bra lösning på frågan. När kommundelarna försvann 2002 försvann också
kommunens intresse att hjälpa landsbygden ordna med
ett antal mindre hyresbostäder för äldres behov.
Många var från början skeptiska med en socialmottagning på hemorten då den skulle bli för iögonfallande.
När socialsekreteraren arbetat ett tag och blivit hemmastadd i kommundelen löstes de ﬂesta frågorna snabbt
genom den lokala kännedomen och möjligheterna att få
hjälp på plats.

Det enda kulturella inslaget i kommundelen var från
början folkbiblioteken och i viss mån skolbiblioteken.
Därefter anordnades turer med biblioteksbuss. Genom
krav från nämnden kom turerna att gå tätare och folkbiblioteket i Gåvsta sammanfördes med skolbiblioteket.
Det betydde bättre utlåningsmöjligheter både för barn
och vuxna.
De tre kommunala badplatserna ﬁck i tur och ordning en upprustning med nya bryggor och genomgång
av bottenförhållandena. Ny belysning och ny dragning
av elljusspåret i Gåvsta kom till stånd. En ny idrottsplan
anordnades i Tuna, men skötseln av fotbollsplanerna
ﬁck i stort överlåtas på föreningarna.
Då beslutet kom att avveckla kommundelarna protesterade nämnden då man såg svårigheten för oss att
komma till tals i den stora kommunen och få gehör för
landsbygdsfrågorna. Protesterna hjälpte inte och då bildades föreningen ”Rasbo i Samverkan” (RiS). Under de
år som sedan gått har det visat sig att RiS har blivit accepterat i kommunen och erhållit bidrag till verksamheten och kunnat påverka i många kommunala frågor, men
också beträffande vägbyggnationen och vägunderhåll.
Även om det går trögt i vissa frågor är det av största
vikt att RiS jobbar vidare. SKA VI HA EN LEVANDE
LANDSBYGD, så krävs ett levande föreningsliv. Det
är på Dig och Mig det hänger om vi ska få behålla service, kommunikationer, skolor och äldrevård. Ställ upp
i föreningslivet!
Rasbo 2017-02-04
Percy Westerlund

Timslång kö när Rasbo Pizzeria öppnade!
Pizzerian i Rasbo öppnade på nyårsdagen efter lokalernas om- och tillbyggnad. Vad kunde passa bättre
än start på årets första dag och den internationella
pizzadagen.

Det knådades och gräddades febrilt hela dagen med upptill
periodvis mer än en timmes väntan. M.a.o. en brakstart av
uppdämd förväntan, nyﬁkenhet och vid rätt tillfälle! Stimulerande säger Dariush Gohrbani och Saeid Nobakht,
som kommer att fortsätta driva verksamheten, men under
det nya namnet Black Castle Rasbo restaurang.
Ägarna hoppas tillföra Rasbobygden en bättre service- och mötesplats med den nya anläggningens större
kök, mer lager och kylar. När samtliga möbler och annan utrustning kommer till den nya serveringslokalen,
så öppnas det även upp med plats för 50 matgäster.
Samtidigt går man vidare med standardprogrammet hamburgare, pizza och de stekta äggen till skinka eller
falukorv. Men med en nyanställd kock och utökade serveringsrättigheter kommer kvällstid även ett a la carteutbud. Vilket inte minst kommer att kunna avnjutas på
den utvändigt stora altanytan och allra helst en varm
sommarkväll i solljus!

Inledningsvis är öppettiderna:
vard. 11-21, lörd-sönd 12-21.
Beställningstfn: 018-36 54 45
Rasbo i Samverkan ser med tillförsikt på en positiv utveckling inom Rasbobygden tillsammans med de tre
etablerade parterna vid denna Knutpunkt, Rasbo, som
lyfts fram i de senaste numren av Ristaren.

5LARS-GUNNAR KARLSSON
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Rasbokils Bygdegård

Anbudsinfordran

för möten fester och konferenser är utrustad för 110
personer. Konferensutrustning i form av storbildsskärm och projektor/nedre plan stora salen samt
40” skärm i mindre konferensrum med trinettkök /
övre plan. För mer info om uthyrning och bokning av
bygdegården gå in på hemsidan
www.bygdegardarna.se/rasbokil

Rasbokils Hembygdsförening avser att sälja fastigheten Rasbokils-Tibble 5:10. Fastigheten omfattar 1.232 kvm och är belägen i Tibble nära Rasbokils Bygdegård i den s.k. transformatorbacken.
På fastigheten ﬁnns idag en transformatorbyggnad, ej längre i drift, och över fastigheten går en
kraftledning. Vatten och avlopp kan samordnas
med det kommunala nätet. Väg -100m - till fastigheten ﬁnns. Framtida byggnation bör ske på en
syd-västsluttning vilket något begränsar val av
hustyp och den bör också anpassas till den beﬁntliga transformatorbyggnaden. Tomten kan beses
efter tidsbokning hos Håkan Andersson 070-590
76 71, som då också kan tillhandahålla en kopia av
beslut om förhandsbesked.
Skriftligt anbud skickas till Dag Zetterling, Lura
20 755 95 Uppsala senast den 30 april 2017.
Rasbokils Hembygdsförening förbehåller sig fri
prövningsrätt av anbuden.

Rasbokils Hembygdsförening
kallar till Årsmöte

Söndag 2 april kl 18
Hembygdsgården Kölinge Rasbokil
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Docent Kent Andersson, Historiska Museet talar om
Uppländska guldfynd från Järnåldern

Välkommen till Rasbobygdens
Rödakorskrets årsmöte

28 feb 2017 kl. 19.00 på Vigmund
Förtäring: Smörgåsar och semlor
Underhållning: Sång Lotta Johansson, Lejstabro
och piano Stina Wahlund
Välkomna
Britta Mörlin, Ordförande

Stavby Bio i Stavby Bygdegård
Sportlovsbio
The Lego Batman Movie (sv-tal)
Sön 19/2 kl.14.00 Från 7år 80:La La Land
Sön 19/2 kl.19.00 BT 80:Sing 2D (sv-tal)
Tis 21/2 kl.14.00 BT 80:Marcus & Martin
Tors 23/2 kl.14.00 BT 80:La La Land
Tors 23/2 kl.19.00 BT 80:Vaiana (sv-tal)
Sön 26/2 kl.14.00 Från 7år 80:The Great Wall
Sön 26/2 kl.19.00 Från 11år 80:Jackie
Sön 5/3 kl.19.00 Från 15år 80:Kong: Skull Island
Sön 12/3 kl.19.00 Från ? 80:Skönheten & odjuret (Eng-tal sv-text)
Sön 19/3 kl.19.00 Från 15år 80:The Great Wall
Sön 26/3 kl.19.00 Från 11år 80:-

Årsmöte
i Kulturföreningen i Rasbo

Söndagen den 26 mars kl. 15:00
I Rasbo Församlingshem.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar,
Presentation av årets Kulturvecka.
Förtäring.
Välkomna!

Årsmöte
Stavby Bygdegårdsförening

Tisdagen 28/2 kl.19.00 i Stavby Bygdegård
Vi bjuder på kaffe , te och smörgåstårta.
Gamla & nya medlemmar välkomna!
Styrelsen

Rasbo Hembygdsgille inbjuder till

Berättarkväll, söndag 12 mars kl 18.00
i Rasbo församlingshem.
Fil.dr. Göran Ulväng berättar: ”Den uppländska
herrgården – funktion, förändring, framtid”.
Kaffe.
Hela årsprogrammet ﬁnns på vår hemsida:
www.rasbohembygdsgille.se
samt vår facebooksgrupp: Rasbo Hembygdsgille

Mer info
www.stavbybio.se

Stavby BIO

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.

Rabattcheck

Auktion och loppmarknad

20kr/per biljett, max 5st per hushåll ,
gäller till 2017-03-26
Lämnas i biljettkassan.
Rabatt från Bolist Alunda & Stavby Bio
www.stavbybio.se

lördag 27/5 vid Rasbokils Bygdegård
i samarbete med Christian Vogler.
Möjlighet att både köpa och sälja
Mer information kommer under våren.
Arrangör
Rasbokils Nya Bygdegårdsförening
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