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Nya
steg framåt för bredband
i bygden
�����������������������
���������������������

Det tas nu nya steg mot ett utbyggt bredbandsnät i
Rasbobygden. Rasbo i Samverkan har en aktiv roll
tillsammans med Uppsala kommun, Vattenfall och
kommersiella
bredbandsföretag.
��������������������������

�������������������������������

Uppsala kommun har tagit hjälp av företaget ByNet för
�����������������������������
att utreda hur en utbyggnad kan gå till. Det meddelade
������������������������������
kommunens
IT-strateg Sebastian Hedberg vid ett möte
����������������������������
med några representanter för RiS 3 februari. Samtidigt
har Vattenfall förklarat
sig berett att mot en mindre kost������������������
nad gräva������������������������
ner rör för kommande bredbandsanvändning
�
när man ändå gräver ner stora delar av sitt elnät i bygden. Den information förmedlade Björn Gullefors vid
Vägverkets ansvariga informerar och svarar på fråsamma möte.
gor om vägbygget. Kommunalrådet Stefan Hanna
Det här kan göra att grävkostnaden för att lägga ut
ﬁnns på plats inhämtar synpunkter och svarar på fråett bredbandsnät kan bli något billigare än om en bredgor om kommunens åtgärder för traﬁksäkerheten.
bandsförening (typ byalag eller liknande) ska bekosta
Några
frågor själva.
som kan dyka upp under kvällen
hela
grävningen
är:
Vattenfalls nergrävning av sina ledningar startar inom
Närsåblir
klart?
vägbygget
sakta?
kort,
detallt
brinner
liteVarför
grand går
i knutarna
att fåså
igång
någHur 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?
Hur blir det med skolbarnen och deras hållplatser?
Hur ska bussarna till och från Uppsala gå och vilka
tider?
Den
skyltningen
på väg till
288exempel
var nära
Blirsvårbegripliga
det bättre gatubelysning
i bygden,
vid
Tuna?
att
leda
till en katastrof för en svårt sjuk Rasbokilsbo
Välkomna! Ambulansföraren
i månadsskiftet januari-februari.
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ra bredbandsföreningar inom de områden där Vattenfall
kommer att börja sitt arbete. Den första etappen berör ett
område öster och sydost om Gåvsta (bland annat Östersta, Ströbylund, Sandvik och Älvgärde) samt ett område
����
������
���������
�������
�������
�����Örby,
�����
ner
mot
Frötuna.
I en andra
etapp����
berörs
Vallby,
�������
�����längs
������
����
�������
������
���� ��������
Yresta
och
vägen
mot
Storvreta
från����
Vallby.
För att arbetet ska komma igång behöver ett antal
����������������������������������������������������
bredbandsföreningar
bildas med lokal kännedom. Idea���������������������������������������������
lisk storlek på dessa föreningar är 100 till 200 hushåll.
RiS
i sig
är för
stort ochför
föratt
utbrett
för att kunna
ta den
Detta
är ett
EU-projekt
öka kunskap
och förstårollen,
här
behövs
mer
närkontakt
med
de
närmast
beelse mellan elever från EU:s alla medlemsländer och
rörda.
kallas ”YES-event”. Många av aktiviteterna och studieIntresserade
ombeds
kontakta
Gunilla
i RiS
besöken
eleverna
kommer
att göra
sker Zetterling
inne i Uppsala,
utvecklingsgrupp
på
telefon
eller
mailadressen
men värdskola är Gåvsta skola.
gunilla.zetterling@telia.com
Så många besökare till bygden ställer också krav på
Ytterligare som
information
och eneleverna,
konkret intresseförfråvärdfamiljer
kan ta emot
så fortfarande
gan
kommer
längre
söker
skolan lite
hjälp
med fram
det. i vår.
Kan du tänka dig att ta emot elever kontakta
Ann CaBERTIL LUNDVIK
rolin 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
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 ﬁnns med och
sponsrar,
kvinnor
Nu slutadeallt
detfrån
ändåFöretagsamma
väl för patienten,
men och
det Rasbo
kunde
kyrkoråd
tillvärre.
Hall 2000 och ICA Allköp.
gått
mycket
Det ﬁnns en stor irritation hos de boende mot att det
������ � �������
nu står Tibble på skyltarna vid 288:an. Alla
åker mot
Rasbokil som är det etablerade namnet.
På gamla 288:ans avfart mot Rasbokil står det Rasbokil, inte Tibble, men ute vid 288:an, både i Gåvsta och
vid Örby, står det ���������������
Tibble, vilket förvirrar. Och kunde ha
lett������
till svåra
följder ��för
sjuke������
mannen.
��� �������
���den
���������
������� �� ����
�������������������������������������������������
– Nu måste Traﬁkverket släppa på prestigen och ändra �������������������������������������������������������
skyltarna, tycker exempelvis Håkan Andersson, aktiv
����������������������������������������������������������
i ﬂ���������������������������������������
era föreningar i bygden.

Ambulans på villovägar på grund av skyltningen

hittade inte skylten mot Rasbokil från 288:an.
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En nyopererad man hade fått komma hem till Rasbokil,
men
han drabbades
snartnya
av grepp
komplikationer.
När
han
Nu prövar
Stavby skola
för att göra
matesnabbt
blev
allt
sämre
ringde
de
anhöriga
till
sjukhuset
matiken lättare gripbar för eleverna. Lärarna har varit
varifrån
en ambulansi skickades
iväg.pedagogik som anpå vidareutbildning
den speciela
Det var
problem, någon
vägskylt
tillkommit
Rasbovänds,
och dock
nu harettkommunen
och kyrkan
också
kil
från
nya
288:an
hittades
inte
av
ambulanspersonalen.
överens om markfrågan. Nu ska det alltså anläggas en
När
ambulansen vid
dröjde
blevskola
de väntande
och
”matte-trädgård”
Stavby
på mark oroliga
som delvis
ringde
nytt och undrade vart ambulansen tagit vägen.
hört tillpå
kyrkan.
Det
visade
sig då att den
redanfrån
hunnit
till Skoby
och ﬁck
Pengar
till projektet
kommer
Uppsala
kommun.
då vända.
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BERTIL LUNDVIK

Rasbo i Samverkan
inbjuder till
Årsmöte onsdag 5 mars klockan 19.00
med kommunalrådet Stefan Hanna
Plats:Gåvsta skolas matsal
På programmet:
• Information och debatt om Post- och annan lokal
service
• Dessutom information om bredband och vägfrågor,
traﬁkverkets fortsatta arbet med väg 288 och skyltningen längs vägen.
• Pris till Årets Ristare delas ut
Kaffe med ﬁkabröd

Rasbo vårdcentral byter
telefonnummer
Du når nu alla professioner på samma nummer, mottagningssköterska, distriktssköterska, BVC, sjukgymnast,
kurator samt läkare.
Nya telefonnumret är 018-611 03 10,
gäller från måndag 3 mars.
Telefontid alla vardagar 8 – 17.
Notera dock att samtal efter 15.30 besvaras av sköterska
i Alunda.
I Alunda ﬁnns också psykolog och dietist för er som är
listade på mottagningen.

Musikkafé
Anna-Karin Nytell-Oldeberg, ako, och Anders ”Grosse”
Grotherus sjunger och spelar med och för oss.
Tidpunkt: söndagen den 9 mars kl 18.
Plats: Församlingshemmet
Vi bjuder på kaffe och smörgås
Varmt välkomna!
Rasbo Hembygdsgille

ÅSA BERGH

DJÄVLA MANSFÔLK!
En hyllning till Monica Z

med utgångspunkt från Mobergs “Ulrika i Västergöhl”
Klassiska visor med texter av
Hasse & Tage, Ramel, Adolphson, Wolgers, Fröding och några till..

Åsa Bergh - sång
Andreas Aarflot - piano Bosse Sandberg - träblås
“...håller publiken i ett Järngrepp...En helt makalös föreställning!”
Värmlandsbygden

Tuna Bygdegård
12 april kl 19.00
140 kr/ person (inkl. kaffe & kaka)
Arr:Tuna Bygdegårdsförening

Från och med 3 mars ﬁnns sjukgymnast på vårdcentralen tre dagar i veckan.
Stängt för planeringsdag den 27 mars. Vid akuta ärenden ring sjukvårdsrådgivningen 1177.

Nybyggarna ©1972 AB Svensk Filmindustri Stillbildsfoto: Ove Alström, Duvemåla foto: Martin Skoog,

www.asabergh.se

Du är välkommen att lista dig på Rasbo vårdcentral!

Hjärstartare
Det ﬁnns några hjärtstartare i Rasbobygden, vilket kan
vara bra att känna till.
De ﬁnns exemplevis i ICA Vallby, ICA Alunda, Hall
2000 och på vårdcentralerna.
Känner du till ﬂer ställen meddela Ristarens redaktion
så vi kan sprida informationen.

Detta är nummer 3 av Ristaren 2013.
Preliminärt manusstopp är 30 januari med utgivning
14 februari.
Redaktör är Bertil Lundvik som tacksamt
mottar tips,
annonser, bilder och artiklar om livet i Rasbobygden.
Adress: bertil.skarpvreten@gmail.com
Post skickas till: Skarpvreten 1, 755 95 Uppsala.

