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Detta är ett EU-projekt för att öka kunskap och förstå-
else mellan elever från EU:s alla medlemsländer och 
kallas ”YES-event”. Många av aktiviteterna och studie-
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. 
Kan du tänka dig att ta emot elever kontakta Ann Ca-
rolin Lundgren eller Åsa Wanhainen på Gåvsta skola 
telefon 018-727 14 84 eller 018-727 74 78. Mailadres-
serna är: ann.carolin.lundgren@uppsalaskolor.net eller t eller t
asa.wanhainen@uppsalaskolor.net

För att det ska fungera behöver du kunna ta emot dem 
och skjutsa och hämta mellan olika evenemang som de 
deltar i. I gengäld kan du få vänner för livet, vem vet.
 Elva företag och föreningar i bygden fi nns med och 
sponsrar, allt från Företagsamma kvinnor och Rasbo 
kyrkoråd till Hall 2000 och ICA Allköp.
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Nu prövar Stavby skola nya grepp för att göra mate-
matiken lättare gripbar för eleverna. Lärarna har varit 
på vidareutbildning i den speciela pedagogik som an-
vänds, och nu har kommunen och kyrkan också kommit 
överens om markfrågan. Nu ska det alltså anläggas en 
”matte-trädgård” vid Stavby skola på mark som delvis 
hört till kyrkan.
Pengar till projektet kommer från Uppsala kommun.
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Vägverkets ansvariga informerar och svarar på frå-
gor om vägbygget. Kommunalrådet Stefan Hanna 
fi nns på plats inhämtar synpunkter och svarar på frå-
gor om kommunens åtgärder för trafi ksäkerheten.

Några frågor som kan dyka upp under kvällen 
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 infor-
mationstavla om bygden? Varför slutar gång- och cy-
kelvägen mitt emellan ”Rasbomacken” och Lejsta? 
Blir det gång- och cykelbana mellan Älby och Jälla? 
Hur blir det med skolbarnen och deras hållplatser?
Hur ska bussarna till och från Uppsala gå och vilka 
tider?
Blir det bättre gatubelysning i bygden, till exempel 
vid Tuna?

Välkomna!

Eldig show vid isbanan
Wienervalsafton på skridskobanan vid Rasbokils byg-

degård den 26 januari lockade rekordmånga åskådare 

och massor av skridskoskickliga barn- och ungdomar 

till aktiviteter på isen.

– Det här var kul, så här många har vi nog aldrig haft 
tidigare, sade en av bygdegårdens eldsjälar Håkan An-
dersson.
 Håkan Andersson tittade sig omkring och konstate-
rade att det nog var cirka 200 personer som kommit till 
isbanan. 
 Att så många kommit blev samtidigt ett gott betyg åt 
de entusiaster som helt på frivillig väg sett till att isba-

nan spolats under vintern och gett alla barn och ungdo-
mar möjlighet att träna skridskoåkning.
 Och hamburgare och korvar grillades i rasande fart 
för att kunna servera alla hungriga.
 Men höjdpunkten denna eftermiddag och kväll blev 
nog ändå den spännande eldshowen som lyste upp vin-
terkvällen. Som eldsprutande drakar i vinterkvällen 
framfördes en bejublad föreställning med en fingerad 
strid med eldsvärd och brinnande sköldar som ett effekt-
fullt nummer. 
 Vad det var för brännbar vätska som hälldes i munnen 
och sedan sprutades ut för att antändas, det ville de fyra 
eldshowande männen inte avslöja.

TEXT & FOTO BERTIL LUNDVIK

Som fyra eldsprutande 
drakar tätt ihop avsluta-
des eldshowen med ett 
eldmoln vid Rasbokils 
bygdegård den 26 januari. 



Detta är nummer 1 av Ristaren 2013. Nästa nummer utkommer preliminärt den 19 april. Manusstopp 25 mars. 
Nr 3/2013 beräknas utkomma i slutet av maj eller början av juni. 
Redaktör är Bertil Lundvik. Tips, annonser eller artiklar och bilder, skickas till: 
bertil.lundvik@uppsala.mail.telia.com. Post till Skarpvreten 1, 755 95 Uppsala.

Klädbytardag
i Tuna Bygdegård

söndagen den 24/3
kl 9.00-13.00

Frågor:  Anette 070-9925433
 

Rasbokils Nya 
Bygdegårdsförening

Hyr bygdegården för fester och sam-
mankomster. Vår bygdegård är väl 
rustad för att ta emot 90 personer.

Hyreskostnad: 1.200kr/dygn, 
medlem 1.000kr

Övervåning del i kök: 500/dygn, 
medlem 350kr/dygn.

För mer info om vad som gäller vid 
uthyrning samt att boka bygdegården 

ring 018-35 11 88 och prata med 
Håkan och Eva.

www.rasbokilsbygdegard.se

Rasbokils 
Hembygdsförening

Årsmöte
onsdagen 20 mars kl 19

i Hembygdsgården Kölinge.

Musikcafé
Söndag den 10 mars kl 18
i Rasbo  församlingshem

Stefan, Mattias och Rock-Björn
spelar, sjunger och underhåller.

Fritt inträde och gratis fika.
Varmt välkomna!

Rasbo Hembygdsgille

Snacka bredband
Torsdag 28 feb. 19.00 i Rasbo Församlingshem
Vi tar pulsen på olika system, så rätt frågor lyfts på årsstämman!

Utvecklingsgruppen i RiS önskar möta dig- privatperson, förening, 

företagare

Vi ses!

Postens paketutlämning i 
Ica Vallby

Efter vår uppvaktning hos Posten om 
önskemål om att hämta och lämna 
paket i Ica Vallby har nu postens kon-
cernchef satt sig in i ärendet, men ser 
för närvarande inte någon möjlighet att 
etablera något postombud i nämnda 
butik, men självklart kan förutsättning-
arna förändras över tid och han ställer 
sig positiv i sådant fall till att ompröva 
beslutet. Vi får därför hålla frågan le-
vande med nya uppvaktningar
Tack för allas stöd!

Rasbokils Centerkvinnor
Gunilla Zetterling

Livaktig musikverksamhet
Det bedrivs en livaktig musikverksamhet inom Rasbo pastorat. När-

mast under våren blir det en ”passionskonsert” på palmsöndagen 

den 24 mars klockan 16 i Rasbo kyrka.

”Musik med Passion i Passionstiden” är rubriken för denna konsert som 
även är avslutningskonsert och sammanfattning av tiden då Kristina Sh-
tegman har varit organist i Rasbo. Det blir musik av Bach, Caccini, Schu-
bert samt Musikal och Rock-låtar med Rasbo Kathedralkör, ungdomskö-
ren ”Cool on”, Martin Öjes, Hans Carlsten och Kristina Shtegman.
Alltså, den 24 mars, söndag kl 16 i Rasbo Kyrka.
 Mer musik blir det på långfredagen, alltså den 29 mars klockan 15 i 
Rasbokils kyrka. ”Jesu sju på korset” av Joseph Haydn. Medverkande 
Dag Björkling från Rasbokil på viol och Gäfle kvartetten, alltså musiker 
från Gävle symfoniorkester.

RASBO I SAMVERKAN INBJUDER TILL

Årsstämma 2013
Onsdag 6 mars kl. 18.30
Matsalen Gåvsta Skola

Stämmoförhandlingar med val m.m.
Årets RISTARE
Ordf. vid stämman Kom.styr. ordf. Fredrik Ahlstedt (M)

Info: • Färdtjänst- Landsbygd och  Kvalité, Stefan Hanna (C)
 • Läkeriet 2013. Full fart framåt, eller?
 • Information från Leader Upplandsbygd    
   Landsbygdsutveckling

HALLÅ- Landsbygden behöver kontakt!
Vem ordnar- fixar- beslutar- standard- när- kostnad- pris 
Bredbandspanel: Riksdagsm. Solveig Zander (C), Fredrik Ahl-
stedt (M), operatörer, Skoby/Jönningebredbandsgrupp…

Du/Ni lyfter fram era frågor och bredbandsbehov, som ofta går 
lika dåligt som tåget! Leveransen sker inte i mängden ”bitar” utan 
med väldigt liten ”bit”!

Välkommen till framtidsforum i Rasbobygden!


