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”hörn” av staden.
är:
Uppsala kommun växer och i takt med att befolkNär blir allt klart? Varför går vägbygget så sakta?
ningen ökar måste också möjligheten för invånarna att
Hur och var blir påfarterna till 2+1-vägen? Blir det
återvinna och återbruka öka. Inom Uppsala kommun
några pendlarparkeringar? Kommer det någon inforﬁnns idag totalt åtta återvinningscentraler där tre ligger i
mationstavla om bygden? Varför slutar gång- och cyUppsalas tätort, Boländerna, Librobäck och Gottsunda.
kelvägen mitt emellan ”Rasbomacken” och Lejsta?
De åtta centralerna samlar varje år in 27 000–30 000
Blir det gång- och cykelbana mellan Älby och Jälla?
ton grovavfall från hushållen och från mindre företag i
Hur blir det med skolbarnen och deras hållplatser?
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– Vi jobbar med den för fullt och planerna för den nya
återvinningscentralen går ut på granskning till berörda
Detta är ett EU-projekt för att öka kunskap och förståintressenter nu under våren 2020. Planen är att den ska
else mellan elever från EU:s alla medlemsländer och
vara färdig under 2022, säger Alexandro Martini, prokallas ”YES-event”. Många av aktiviteterna och studiejektledare på Uppsala Vatten.
besöken eleverna kommer att göra sker inne i Uppsala,
Den nya återvinningscentralen kommer hålla öppet
men värdskola är Gåvsta skola.
på i stort sett samma tider som Librobäck. Liksom på
Så många besökare till bygden ställer också krav på
de andra centralerna kommer det gå att lämna in second
värdfamiljer som kan ta emot eleverna, så fortfarande
hand-varor som kan gå vidare till återbruk. Återanvändsöker skolan hjälp med det.
ning av material som annars skulle ha slängts som avfall
Kan du tänka dig att ta emot elever kontakta Ann Cainnebär att mängden avfall minskar.
rolin Lundgren eller Åsa Wanhainen på Gåvsta skola
Materialåtervinning leder också till minskad efterfråtelefon 018-727 14 84 eller 018-727 74 78. Mailadresgan på jungfruligt material, vilket innebär vi hushållar
serna är: ann.carolin.lundgren@uppsalaskolor.nett eller
bättre, både med olika material och med energi. I Uppasa.wanhainen@uppsalaskolor.net
sala kommuns avfallsplan, som antogs 2014, går det att
läsa om målen för återanvändning av avfall.
För att det ska fungera behöver du kunna ta emot dem
och skjutsa och hämta mellan olika evenemang som de
Jonathan Sohl
deltar i. I gengäld kan du få vänner för livet, vem vet.
Kommunikatör
Elva företag och föreningar i bygden ﬁnns med och
Uppsala Vatten och Avfall AB
sponsrar, allt från Företagsamma kvinnor och Rasbo
kyrkoråd till Hall 2000 och ICA Allköp.
������ � �������

Vill du vara med och utforska en viktig del av Rasbos historia?
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Under våren startar Rasbo hembygdsgille en studiecirkel som ska arbeta med att inventera Rasbos alla smed���������������
Nu
Stavby skola
nya grepp
för Många
att göra”smior”
mate- har funnits i vårt område,
jorprövar
samt fördjupa
oss i deras
historia.
men de ﬂesta
matiken
fördeeleverna.
haroch
varit
är idag lättare
borta. gripbar
Dock går
att spåraLärarna
via kartor
andra dokument.
Några smior
ﬁnns också
������ ��� �������
�� ��� ���������
������ ������� �� ����
påkvar
vidareutbildning
i den på
speciela
pedagogik innan
som an�������������������������������������������������
och de vill vi passa
att dokumentera
de försvinner.
�������������������������������������������������������
Tidoch
ochnu
plats
första träffen:
Torsdagen
19 mars kl 18 på
Gammelgården i Gåvsta.
vänds,
har för
kommunen
och kyrkan
också kommit
����������������������������������������������������������
Då
får
vi
en
introduktion
till
smedjornas
historia
i
Rasbo
och
tillsammans
diskuterar vi vidare
överens om markfrågan. Nu ska det alltså anläggas en
���������������������������������������
hur
upplägget
ska
ske.
Tanken
är
att
först
arbetar
vi
med
olika
källor
och
kartor inomhus och
”matte-trädgård” vid Stavby skola på mark som delvis
��������������������������������������
när
det
blir
lite
varmare
går
vi
ut
för
att
hitta,
utforska
och
dokumentera
olika
smedjor.
hört till kyrkan.
Ledare: Lars-Erik Karlsson, medhjälpare Manda Björling. Intresserad? Anmäl dig till Lars-Erik eller Manda
Pengar till projektet kommer från Uppsala kommun.

senast den sista februari 2020. Obs, begränsat antal platser! Lars-Erik: lekkarby@gmail.com, tel 018-36 80 05,
������
Manda: myrﬂickan@gmail.com, tel 0704-39
37��������
65. Välkomna in i smiornas värld!

Bygglovverksamheten och
Miljöförvaltningen besöker Rasbobygden
Vad vill ni fånga med att vara på plats ute
hos medborgarna?
Vi tycker det är viktigt att möta medborgarna på deras
hemmaplan och kunna ge tips och råd till den enskilde
medborgarens kommande projekt. Bygglovbilen besöker ca 8 olika landsbygdsorter inom Uppsala kommun
varje år. I år börjar vi med att besöka Rasbobygden då
efterfrågan ﬁnns och samtidigt passa på att använda servicepunkten i Tuna.
Att tänka på inför ditt besök
Ta gärna med ritningar, fotograﬁer och kartor på fastigheten/tomten som man planerar att bygga på.
Inga muntliga beslut kommer att kunna fattas. En
prövning av ärenden måste alltid ske genom att en ansökan/anmälan lämnas in till Uppsala kommun – Planoch byggnadsnämnden.

Vill du bygga nytt eller bygga till? Installera en eldstad eller stycka av en tomt? Eller har du frågor om
vatten och avlopp?
Kom och diskutera ditt enskilda projekt med en
bygglovhandläggare, arkitekt, byggnadsinspektör,
avlopps- och strandskyddshandläggare!
Du är välkommen att besöka oss i Tuna den 12 mars
klockan 16.00–9.00 på TUNATORGET, Börsta 13, Servicepunkten bredvid Tuna Jourlivs.

Läs mer om oss på: www.uppsala.se
Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen

Pensionärslunch i Gåvsta skola
Från måndag 3 februari till och med fredag 3 april kan
du som är 65 år eller äldre äta lunch i Gåvstaskolans
restaurang. En lunch inklusive kaffe kostar 50 kronor
och du betalar på plats med Swish (ingen kontant betalning). Maten som serveras är grundskolans meny och
lunchen serveras vardagar 11.00-12.00.

Gåvstaskolans restaurang kan nu erbjuda pensionärer
att komma och äta lunch i skolmatsalen då vi inte har
något seniorboende här som annars kan erbjuda det.

Måltidsservice i Uppsala kommun driver 7 öppna seniorrestauranger i Uppsala. Nu ﬁnns även möjlighet att
äta seniorlunch i några av Uppsala kommuns skolrestauranger (Almunge skola, Nannaskolan och Gåvsta
skola). Aktiviteten provas under två månader och ska
därefter utvärderas.

För eventuella frågor, hör av er till:
Gåvstaskolans restaurang, Gåvstavägen 11
018-727 74 56

Utökad verksamhet på Rasbo Vårdcentral
Verksamheten kommer att utökas på Rasbo Vårdcentral på fredagar med start den 7 februari 2020. Då bemannas vårdcentralen med fysioterapeut (sjukgymnast), dietist och kurator.
På tisdagar och torsdagar fortsätter verksamheten
som vanligt med distriktssköterskemottagning, läkarmottagning, och provmottagning.

Öppettider:

Varmt tack för det gångna året
och välkomna framöver!

Tisdagar:

9-12, 13-15 (ej helgdagar) distriktssköterske-, läkar- och provmottagning.

Torsdagar:

9-12, 13-15 (ej helgdagar) distriktssköterske-, läkar- och provmottagning.

Fredagar:

9-12, 13-15 (ej helgdagar) fysioterapeut
(sjukgymnast), dietist och kurator.

Telefontider: måndag–fredag 8-17 (ej helgdagar)

Eva Widén med personal
Verksamhetschef
Gränbystaden och Rasbo Vårdcentral

Telefon:
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018–611 07 00

Stavby bygdegård – en levande
samlingsplats med många aktiviteter!
en bok eller bara träffas och prata över en kopp kaffe/te.
Boka in onsdagar kl. 14-17, ojämna veckor med början
vecka 7. Vi träffas i bygdegårdens övervåning. Om du
har några frågor kan du ringa Annika Bernelind, telefon 0706-90 03 63.
Vi hyr även ut gården till privata fester, andra föreningar, minnestunder och namngivningsdagar. De senaste åren har vi hyrt ut till ett ﬂertal körer för hela helger.
Välkomna önskar
Stavby bygdegårdsförening

RiS vill i Ristaren fortsätta att sprida information om
föreningar i Rasbobygden och deras verksamhet. Nu
har turen kommit till bygdegårdsföreningar och först
ut är Stavby bygdegårdsförening som sänt oss följande information:

I Stavby bygdegård hölls på trettondagen den traditionella barnfesten
Glädjande nog så ökade antalet besökare i år vilket
gladde oss arrangörer, som är Stavby bygdegårdsförening, 4 H samt Stavby församling. Vi var drygt 65 personer som dansade ut julen, ﬁkade och såg barnﬁlm.
Sist kom tomten med påsar till
barnen som är det mest spännande inslaget både på grund av
godiset och att få träffa tomten.
För en del är det skräckblandad
förtjusning, mitt barnbarn var
först jätterädd, men innan tomten gick ﬁck han en kram. Något
förvånad blev jag!

I vår bygdegård ﬁnns skolan alla vardagar, de har skolbespisning i vår matsal. På övervåningen ﬁnns uppehållsrum för de äldre barnen, samt musik och språkundervisning. Sedan tidigt 1900-tal har vi bedrivit bioverksamhet i den stora salen. Det var ett uppehåll på ca
10 år under 1980-talet, men idag är det ett uppskattat
program med många nya ﬁlmer för alla åldrar.
Två dagar i veckan leder Träna Nära yogagrupper, en
för bara män där deltagarnas ålder varierar mellan 30
och 70 år, och två grupper för alla, men som väntat är i
huvudsak kvinnorna i majoritet. Nu startar vi också en
Öppet Hus-verksamhet. Då kan man handarbeta, låna

Mormor Lilian

Kallelse till RiS årsstämma 2020
Torsdagen den 12 mars klockan 19.00 i Rasbo församlingshem.
Efter stämman kommer Jacob Ämtvall, stiftelsen Tryggare Sverige, att hålla ett tankeväckande
föredrag om brott och otrygghet i samhället, en
fråga som är mycket aktuell och berör många av
oss.
Stiftelsen Tryggare Sverige är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att ﬁnna nya
idéer, nya samverkansformer och nya lösningar. Se
gärna deras hemsida på www.tryggaresverige.org.
Förfriskningar serveras, välkomna!

Rasbo i Samverkan kallar härmed till ordinarie årsstämma. Under stämman behandlas även förslag
till stadgeändring. Handlingar till stämman kommer att publiceras på RiS hemsida www.rasbo.org
senast två veckor före stämman.

Vid stämman kommer RiS att överlämna utmärkelsen
ÅRETS RISTARE till en person med stort engagemang och personliga insatser för oss i Rasbobygden.
Det är inte försent att komma med förslag! Sänd det
med motivering till
Ann-Charlotte Björklund,
e-post lotta.bjorklund@telia.com eller
SMS 076-8081182.

Ann-Charlotte Björklund
Sammankallande RiS
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RiS har fått följande information från Gåvsta skola till vårdnadshavare och personal. Skolans
ledning är positiv till att vi sprider informationen till bygdens boende. Det är önskvärt att alla är
uppmärksamma på liknande händelser och meddelar skolan om det förekommer.

Till vårdnadshavare och personal
Allvarlig händelse
Före jul inträffade en allvarlig händelse på vår skola vilket ni tidigare fått information om. En pojke utsattes för
ett rån där några av skolans elever var inblandade. Den
utsatta pojken är inte elev på Gåvsta skola. Polisen och
socialtjänsten arbetar tillsammans med skolan med de
inblandade eleverna och deras vårdnadshavare.
De inblandade eleverna kommer att ha tydliga restriktioner under kommande skoldagar. Vi har även fått
kännedom om att det förekommer rykten om narkotikaförsäljning i anslutning till skolans område. Polisen är
informerad om detta.
Vi ser självklart allvarligt på det som har inträffat. Vår
ambition är att våra elever ska må så bra som möjligt.
Du som vårdnadshavare är viktig. Lyssna på ditt
barn, svara på frågor och bearbeta tillsammans. Ni är
välkomna att höra av er till barnets lärare eller till skolledningen om ni har funderingar eller frågor.

I några fall har vi lyckats få reda
på vilka elever det handlar om
och i dessa fall pratat med dessa
och informerat deras vårdnadshavare. I andra fall vet vi inte vilka
de skyldiga är. Det är också på det viset att skolans
brevlåda två veckor i rad har sprängts med någon form
av fyrverkeripjäs. Detta har då skett på kvällstid under
helgen.
Sammantaget är detta ett stort problem för oss. Vi
får ägna stor tid att utreda detta. Tid som vi egentligen
skulle vilja lägga på helt andra saker. Det är också ett
problem för allmänheten som under sina promenader i
skogen helt plötsligt råkar ut för dessa smällare.
Det ﬁnns åldersgränser för fyrverkeripjäser så egentligen skulle inte någon av våra elever ha tillgång till
dessa. Men det verkar som om tillgången hos vissa
elever är väldigt god.
Vi behöver hjälp av er föräldrar i denna fråga. Om ni
har kännedom om att ert barn har tillgång till smällare
– säkerställ då att dessa inte tas med till skolan.

Fyrverkeripjäser
Under de första dagarna på vårterminen har vi tyvärr
haft stora problem med elever som haft fyrverkeripjäser
med sig hemifrån. Vi har fått information om elever som
smällt smällare i skogen innan skolstart. Vi vet också att
elever på rasttid gjort samma sak.

Hans Kvick
Rektor Gåvsta skola

Julgransplundring i Rasbokils bygdegård
Många barn och föräldrar hade samlats i Rasbokils bygdegård när Rasbokils Centerkvinnor för 65:e gången bjöd in till julgransplundring med
dans kring granen.

Sång och lek leddes som vanligt av Gunno Boström. Deltagarna njöt av
ﬁka med hembakt bröd och kunde pröva lyckan i lotterier med massor av
vinster. Sedan kopplade alla av med glass och lekstund i väntan på tomten
som kom med påsar till alla barn.
Ett stort tack till alla deltagare, gammal som ung,
för detta trevliga arrangemang!

Datakursen
Tyvärr måste jag meddela att antalet anmälningar till datakursen,
som annonserades i förra numret av Ristaren, inte är tillräckliga för att starta igång
kursen. Vi återkommer när vi bedömt framtida behov.
Gunilla Zetterling
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Kommande ﬁlmer 16/2 – 9/4
Söndag 16/2 kl. 19.00
”Bombshell – När tystnaden bryts” (sv. txt)
Drama, från 11 år, 1 tim 48 min, inträde 100:Tisdag 18/2 kl. 14.00
”Pelle Svanslös” (sv. txt)
Animerad familjeﬁlm, Barntillåten, 1 tim 7 min, inträde 80:- (sportlovsﬁlm)
Torsdag 20/2 kl. 14.00
”Dolittle” (sv. tal)
Komedi, familjeﬁlm, äventyr, fantasy, från 7 år, 1 tim 41 min, inträde 80:(sportlovsﬁlm)
Söndag 23/2 kl. 19.00, måndag 24/2 kl. 14.00 och söndag 1/3 kl. 19.00
”Min pappa Marianne” (sv. txt) Drama, åldersgräns ej fastställd,
1 tim 50 min, inträde 100:Söndag 8/3 kl.14.00
”Framåt” (sv. txt)
Animerad, komedi äventyr, åldersgräns ej faställd, längd info saknas,
inträde 80:Söndag 15/3 kl. 19.00
”Unga Kvinnor” (sv. txt)
Drama, romantik, Barntillåten, 2 tim 15 min, inträde 100:Söndag 29/3 kl. 14.00
”Ella Bella Bingo” (sv. tal)
Barn, familj, animerad, barntillåten, 1 tim 20 min, inträde 80:Söndag 5/4 kl. 14.00 och skärtorsdag 9/4 kl. 14.00
”Pelle Kanin 2 – På rymmen” (sv.tal)
Komedi, familj, animerad, från 7 år, 1 tim 35 min, inträde 80:Söndag 5/4 kl.19.00 och torsdag 9/4 kl. 19.00
”No time to die” (Bondﬁlm med Daniel Craig) (sv.txt)
Action, äventyr thriller, åldersgräns ej fastställd, längd info saknas,
inträde 100:Vi tar emot kontanter, kort- och Swishbetalning.
Mer info samt trailers och förköp av biljetter på www.stavbybio.se eller
www.stavby.se
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Rasbokils Nya Bygdegårdsförening
kallar till Årsmöte

Årsstämma den 17 mars i Hall 2000

Nu börjar det närma sig årets årsstämma
för Rasbo IK.
Boka upp kvällen den
17 mars klockan 19.00–21.00.
Då kommer vi att bjuda på smörgåstårta och ﬁka, så vi
vill gärna att ni anmäler er närvaro.
Vi ser fram emot er närvaro då den är viktig för
Rasbo IK och vår framtid!
Osa till medlem@rasboik.com senast den 10 mars.

25 februari kl.19.00
i bygdegården, Tibble, Rasbokil.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Välkomna!
Rasbokils Nya Bygdegård uthyres
www.bygdegardarna.se/rasbokil
076-351 00 76

Varmt välkomna!
Huvudstyrelsen
Rasbo IK

Stavby bygdegårdsförening

Kallar till årsmöte 2 mars kl 19.00
I Stavby bygdegård.
Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Vi bjuder på varmkorv, kaffe och kaka.

Kulturföreningen i Rasbo kommundel
Årsmöte
22 mars kl. 15.00 i Rasbo församlingshem.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar,
presentation av årets kulturvecka.
Beslut om eventuellt namnbyte.
Kaffe och smörgåstårta serveras.

Välkomna!

PRO Rasbo-Rasbokil

12 mars klockan 13.00
Vi träffas, ﬁkar, umgås, spelar Bingo och
får diverse information.

Alla hjärtligt välkomna!
Styrelsen

16 april klockan 13.00
Maj-Lis Pettersson pratar om blommor och andra
växter, kan säkert svara på en och annan fråga.

Rasbokils Hembygdsförening

Kallar till årsmöte onsdag 22 april kl 19.00
i Hembygdsgården, Kölinge, Rasbokil
Årsmötesförhandlingar
Kaffe, te och smörgås
Föredrag av Göran Ulväng:
”Om den svenska herrgården funktion, förändring, framtid.”

Vi håller som vanligt till i Rasbokils bygdegård, Tibble.
Hjärtligt välkommen!

Vi söker ledamöter till
vår huvudstyrelse

Välkomna!

Nu är det dags för skiftbyte och ny
glöd till huvudstyrelsen i Rasbo IK.
Ett friskhetstecken i en ideell
förening är att det sker viss rotation.

Tuna sommarfest
Lördag 27 juni 18.00 – 01.30
Knytdans under bar himmel vid Tunas
dansbana vid fotbollsplan. Ta med er
vänner och bekanta så ses vi en trevlig
kväll då vi dansar till

Känner du någon som har kompetens, energi och lust
att ingå i vår huvudstyrelse? Vill du själv ge av din tid
och kompetens till vår ﬁna verksamhet? Är du en eldsjäl som gillar att leda, påverka och driva saker, eller
känner du en person som har dessa egenskaper?
Kontakta oss så berättar vi mer.

Upplands Guld.
Anmälan via SMS 0730-33 06 48.

Skicka in namnförslag senast den 29:e februari.
Mailadress styrelse@rasboik.com

Inträde 150 kronor,
barn under 16 år gratis.

Välkomna!
Nästa nummer utkommer 2-3 april med manusstopp 15 mars.
Ansv.utg. Ann-Charlotte Björklund, lotta.bjorklund@telia.com
Redaktör Staffan Björklund, ristaren@rasbo.org • Redigering/layout: Mia Rosendahl, mia.r@telia.com
Bli medlem i RiS: 50 kr per person till PG 195883-4. OBS! Ange namn, telefon!
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