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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 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
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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?
RiS
lyfter
åter frågan
till Traﬁmellan
kverket,
Region
UppsaBlir
det gångoch cykelbana
Älby
och Jälla?
la och Uppsala kommun. Under hela utrednings- och
Hur blir det med skolbarnen och deras hållplatser?
byggprocessen med väg 288 har det talats om trygg
Hur ska bussarna till och från Uppsala gå och vilka
gång- och cykelväg längs väg 288.
tider?
Blirparter
det bättre
gatubelysning
i bygden,
till exempel
När
som Traﬁ
kverket känner
sig pressade
skiljs
Tuna? från ärendet med kommentaren ”det är inte
devid
rationellt
förbjudet att cykla påVälkomna!
2+1-väg”! Men det är ju inte vad

Har du hittat cykelvägen Jälla-Spånga
(Tuna Vsk) längs väg 288?

några
Omfungera
inte annat
så är alltid
ansvarsfrågan
när
För attavtal.
det ska
behöver
du kunna
ta emot dem
det
går
”fel”
en
intressant
frågeställning.
och skjutsa och hämta mellan olika evenemang som de
I princip
ﬁnns inga
skyltar
vad som
är G/C-väg
och
deltar
i. I gengäld
kan du
få vänner
för livet,
vem vet.
deﬁElva
nitivtföretag
ingen vägvisning,
om idu
har chans
hamna
och föreningar
bygden
ﬁnnsatt
med
och
vid
önskadallt
destination.
Detta sker kvinnor
i en kommun
som
sponsrar,
från Företagsamma
och Rasbo
omskriver
sigHall
att ha
status
kyrkoråd till
2000
ochsom
ICAcykelkommun!
Allköp.
������ � �������

som pekats på i frågan om G/C-väg utan avskildhet och
trygghet. Sedan ett par år tillbaka har det funnits en karta
via Lindbacken, men där hamnar cyklisten på en förväxt
åker
och idag
är detskola
ett schaktområde
ny
Nu prövar
Stavby
nya grepp förförattvägar
göra och
matebebyggelse.
matiken lättare gripbar för eleverna. Lärarna har varit
Örby till Rasbo
harspeciela
det dragits
en heldragen
vit
på Från
vidareutbildning
i den
pedagogik
som ankantlinje
på
gamla
väg
288
och
döpts
till
gångoch
cyvänds, och nu har kommunen och kyrkan också kommit
kelområde
en bredd Nu
utanska
vingelmån
en cyklist,
överens ommed
markfrågan.
det alltsåföranläggas
en
barnvagn
eller
rollator
samt
avsaknad
av
skiljekant
mot
”matte-trädgård” vid Stavby skola på mark som delvis
körfältet.
På sträckan Lejsta-Hov ﬁnns inte ens den vita
hört till kyrkan.
heldragna
Från
Hov till
Skeberga
Pengar till linjen.
projektet
kommer
från
Uppsala”tjuvkörs”
kommun. det
på enskilda vägsamfälligheter och privata vägar utan

���������������������������

������ � �������

���������������
������ ��� ������� �� ��� ��������� ������ ������� �� ����
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������

��������������������������������������

1

BePe Plåtslageri –
en ny företagsetablering i Rasbobygden
år! Tillräcklig elkraftsförsörjning fanns på andra sidan
Hallstaviksvägen och här var inget ”rakt över disk”
med Traﬁkverket, utan en tillståndshantering på mer än
12 månader. Men tack vare överenskommelse med en
granne erhölls tillfällig byggström, som även nyttjades
vid uppstart av verksamheten.

Ristaren besöker nu BePe Plåtslageri vid Lejsta över
en kopp kaffe i lunchrummet. Företaget har funnits
på platsen i ett år och ligger vid vänstra vägkanten på
Hallstaviksvägen, när du lämnar Lejsta mot Hallstavik.

Här kan vi tala om nybyggaranda med ägaren Magnus
Carman som med sina tre kompanjoner uppfört större
delen i egen regi och fått 240 kvadratmeter ljusa och
ändamålsenliga lokaler med rymd. Rymd och golvyta
var något som saknades i företagets tidigare läge i garagelängorna vid Vaksalagatan på vänster sida i nedförsbacken efter Gränby. Företaget har en 40-årig historia
och startades av Magnus pappa Bertil Larsson, Saringe,
tillsammans med en kompanjon och Magnus är nu ”plåtisgeneration” nummer två!

Vad kan man få hjälp med vid en kontakt
på 018-25 13 10?
Helt klart är huvudinriktningen byggnads/fastighetsplåtslageri, men även omläggning av tegeltak, altanbyggnationer, renoveringar och har nu även byggt några oinredda vindsvåningar. Variationen är en stimulans
som skapar ﬂexibilitet och jämnare arbetsﬂöden. Med
årets vinter så kommer även de klassiska jobben med
takskottning och istappsrensning konstaterar Magnus
Carman.

Vad är den stora skillnaden med Lejsta,
Magnus?
– Vi vart mer synliga samt ﬁck bra lokaler och en riktig tomt. Vidare för jobben
i centrala Uppsala ligger det bara tio minuter bort, men vi har även fått en ökad
orderingång i Rasbobygden och kringlandet.
Tomten var sedan länge tänkt som företagsetablering för ett åkeri. Sedan ansöktes om någon form av boende och till
sist var det åter ansökan om företagstomt
nu med plåtslageriet. Arbetet med Uppsala kommun gick smidigt med bygglov
och olika tillstånd, eftersom läget redan
var så genomarbetat. Medan att få fram
något så simpelt som el blev en process
tillsammans med Vattenfall på över ett
2

Smulanbarnen
med nytt utehus
Föreningsdrivna förskolan Smulan, Skeberga, satsar vidare på sin pedagogiska
inriktning med Natur och Miljö för sina 40
barn. Sedan tidigare har det funnits en
anlagd uteplats med vindskydd och grillplats några hundra meter från förskolan
ute i skogen.

verksamheten har knutits det nya Utehuset på 35 kvm
med två rum. Huset är oisolerat med träväggar och taket
är genomskinligt med kanalplast enligt modell växthus.
Huset ger alltid vindskydd vid lunch och mellanmål
samt nyttjas även för pedagogisk verksamhet. Vid extrem kyla kan punktvärme tillföras. Verksamheten har
varit igång sen nyår med ett nytt perspektiv för att vara
än mer ute på ett ﬂexiblare vis, säger förskolechef Torsten Wahlund.

Här följer barnen naturens växlingar över året och följer
hur allt förändras från vinterns vila till vårens växtkraft
o.s.v. Varje grupp är i skogen en förmiddag i veckan
samt den nya Utisgruppen gör en heldag vid vindskyddet i veckan.
I förskolans övriga verksamhet är grupperna alltid
ute två gånger per dag, men utetiden varierar beroende
på väderlek. Däremot är de nya pionjärerna med Utisgruppen om åtta barn oftast ute kl 9-15 och till den

Framtidsplaner för affären i Tuna
Vill vi ha kvar affären i Tuna även i framtiden? Hur
köptrogna kommer vi att vara om vi satsar på att modernisera och förbättra affären och dess utbud?
Den 20 mars kl. 19.00 blir det ett öppet möte i Tuna
bygdegård där alla är välkomna för att få information
om hur arbetsgruppen ser på Tunas framtid och ge er en
möjlighet att komma med tankar om hur vi vill ha det
med den lokala servicen i framtiden. I vår arbetsgrupp
ﬁnns representanter för olika föreningar i bygden som
hoppas på att vi tillsammans ska göra allt för att inte
förlora vår affär!

I förra numret av Ristaren berättade vi om planerna
på ett serviceställe i Tuna centrum. Nu börjar planerna bli verklighet! Inom den närmaste månaden kommer lokalen intill Hassans affär att rustas upp och
inredas med ett litet café, dator för kommunal information, bokhyllor m.m.

En viktig förutsättning för att servicestället ska bli en
levande mötesplats är att vi kan behålla affären i Tuna.
Hassan menar att han orkar fortsätta i 2-3 år till, men
hur blir det sedan? Klart är att en upprustning behövs,
liksom ett aktivt stöd till Hassan.
I början av januari besökte några personer ur vår arbetsgrupp Singöaffären, som för några år sedan nystartades av
ett entusiastiskt par. Grunden är en Tempoaffär med stöd
av Axfood för bland annat utbud, distribution och annonsering. Besöket blev mycket givande och vi menar att det
också mycket väl skulle kunna användas i Tuna.
Men för att kunna genomföra detta behövs aktivt
stöd i bygden!

RUT BOSTRÖM

Möten med nya människor
Ta aktiv del i dessa mötesplatser! Här prioriteras enkla
former av trivsel, gemenskap och stärka människors
vana i svenska språket.

Integrationsprojekten mellan Nyby Vision, Rasbo
Pastorat och RiS går vidare.

Varje tisdag förmiddag träffas en grupp män med Håkan Bäfve och tillverkar möbler, odlingskragar eller gör
vissa renoveringar/reparationer.
Sista torsdagen i månaden efter kl. 10 träffas en annan grupp och verkligen utbyter frågor runt sina kulturer, matvanor och nu inför våren ska det provas lite
olika odlingar.

Kontakta Britt Soﬁ Karlsson, 070-645 11 51,
britt.soﬁ@telia.com eller Håkan Bäfve 070-570 29 90
och ta chansen att delta med dina enkla erfarenheter för
människors möjligheter tillsammans här och nu!
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Har du missat distriktssköterskan
på Rasbo vårdcentral?
Verksamheten rullar på med fungerande personaltillgång inom Rasbo/Gränby Vårdcentral med bred kompetens. Omlistningen har klingat av något, men det är
alltid möjligt att lista sig vid Rasbo Vårdcentral.
Som ni minns var det en vattenskada som stängde
”vår” vårdcentral och verksamheten packades in i Alunda. Nu kan vi läsa i UNT 4 februari om både arbetsmiljön och påverkan av föroreningar oroar personalen
i Alunda. Det kanske är dags att hjälpa tillbaka med att
öppna ﬂera dagar i Rasbos nyrenoverade och fräscha
miljö. Läget är ju praktiskt för kundunderlaget, som
säkert även tillhör de 9000 dygnsbilarna som passerar
Rasborondellen dagligen några hundra meter bort!
När det gäller nära vård, så kan det vara att ”GÅ EJ
VÄRDSHUS FÖRBI”!

Det är lätt att bara ha en sak i fokus, när det känns
trångt och instängt i en fråga? Var det så vi hamnade i
frågan om stängd vårdcentral och ingen tillgång på
läkare?

Men när nyckeln åter kom i låset med läkare och personal, så kom det även personal för tjänsten som distriktssköterska! Här har du ytterligare en servicefunktion för
nära vård, som troligen inte lyfts fram tillräckligt och
som ﬁnns tillgänglig fullt ut hela tiden när vårdcentralen
är öppen!
Du bokar hela serviceutbudet, vardagar kl. 8-17,
på telefon 018-611 07 00.
Öppettider: tisdag, torsdag kl. 9-12,13-15
Provtagning: tisdag, torsdag kl. 9-12.

RiS -

Onsdag 6 mars kl. 18
i Matsalen, Gåvsta Skola

Ett uppdrag för information, kommunikation och demokratisk öppenhet inom
Uppsala Kommun.

RiS Årsstämma
2019

Från kl. 18. Bjudﬁka
Smörgås, pålägg, kaka, kaffe/the
Passar bra direkt efter jobbet eller bara gott ändå.
Välkommen till mingelsnack!

Vilka deltar i det lokala arbetet och företräder samt förmedlar de lokala inﬂuenserna och initiativen? Det ﬁnns
i RiS arbetsordning en bred fördelning mellan representationen med fördelning med politiska partier, föreningar och intressegrupper.
Är du en person med tid, lust och engagemang för/
inom något som bättre kan delas i bygden? Ställ dig till
förfogande genom en signal till valberedningens ordförande Bo-Lennart 0174-133 04 eller lämna förslag på
någon du känner för delaktighet i bygden.

Kl. 18.30 ÅRSSTÄMMA 2019
• Stämmoförhandlingar med ekonomi, revision,
ansvarsfrihet, verksamhet, val m.m.
• Årets Ristare 2018
• Förhandlingarna leds av
kom.råd. Tobias Smedberg (V).
• Tobias tolkar ambitionen ”En av Sveriges bästa
landsbygdskommuner”.
• Vad tillförs Rasbobygden?

Alla i Rasbobygden kan nomineras. Ge omgående, NU,
en signal till Bo-Lennart för bredd och öppenhet!

Kvällens övriga fokus utgår mest från
”kvarteret Vigmund 2019-2022”
• Kommunen driver boendet
• Nya utbud och rutiner
• Trygghetsbostäder Gåvsta
• Hemtjänstverksamheten
• Öppettider Vårdcentralen och utbud
• Konsekvenser med ny områdesindelning
i Regionen

Årets Ristare 2018
Nu är dags att nominera Årets Ristare! En person som
enligt dig har varit drivande, ansvarsfull och utvecklande inom Rasbobygden. Insatsen ska vara öppen och
tillgänglig med långsiktig bas. Synliggör gärna något
som inte syns, men berör samt förändrar!
Föreslå utifrån dina referenser och synpunkter till ditt
lämnade förslag. Lämna förslaget senast måndag 25 februari till kpu.eneby@gmail.com eller slå 070-753 08
17 till Lars-Gunnar med ditt förslag

Från kommunen deltar förv.dir. Carina Juhlin,
förest. Nazila Sandberg, repr. fr. Vårdcentralen.
Regionråd Björn-Ove Björk (KD) tar frågan ”effektiv
och nära vård”!
Ses tillsammans för Rasbobygden!

Årets Ristare presenteras vid RiS Årsstämma 6 mars.
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Uppsala kommuns
tillsyn av avlopp –
aktuellt läge

Cykling utan ålder
går som ”tåget”!
Minns du i förra numret av Ristaren med insamlingen
till projektet Cykling utan ålder med möjligheten för
boende på Vigmund att komma ut i naturen?

I Uppsala kommun ﬁnns många avloppsanläggningar
som inte uppfyller lagkraven på efterföljande rening.
En avloppsanläggning med en ansluten vattentoalett
måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening, till exempel inﬁltration, markbädd eller ett minireningsverk.

Målet med pengar till cykeln är i hamn och det har beställts en cykel som kan ta med en person i rullstol och
det ger möjligheten för även rullstolsbundna att dela frihetskänslan! Ett stort tack till alla gåvogivare.
Nu fortsätter insamlingen för en andra cykel, eftersom det verkar ﬁnnas goda förutsättningar för att nå i
mål och då med fokus på även en 2-sitsare. Privatpersoner och företag – var med och samla vidare för att bjuda
möjligheten till bättre vardag som äldre!

Det är inte tillåtet att bara ha slamavskiljare och sedan
släppa ut avloppsvatten i öppet eller täckt dike, åkerdränering, stenkistor eller sjunkbrunnar.
Miljöförvaltningen i Uppsala kommun har sedan
2014 inventerat enskilda avlopp. Varje år får ca 160 till
280 fastigheter ett beslut om användningsförbud. Fastighetsägaren får cirka 2,5 år på sig att söka tillstånd och
anlägga ett godkänt avlopp. Enstaka fastighetsägare tar
bort sin WC och installerar en torrtoalett, men de är få
och det är oftast fritidshus.
Under 2019 kommer kommunen att vara klar med
alla fastigheter som har ett avlopp som inte uppfyller
kraven alls, ett s.k. rött avlopp. Senare kommer man att
fortsätta med de avlopp som klassats som gula, där t.ex.
inﬁltration eller markbädd är för gammal.
Efter kommunens tillsyn i Rasbobygden har många åtgärdat sina avlopp och bland annat installerat minireningsverk. Vid landsbygdsdagen i Gåvsta skola den
17 november informerade Uppsala kommun om kraven
på avlopp och olika tekniska lösningar presenterades i
en utställning.
Ett exempel på minireningsverk för biologisk och kemisk rening kan ses på bilden. En sådan anläggning kan
kosta runt 100 000 kronor och arbetet att gräva och installera anläggningen kan
kosta ytterligare minst 50
000 kronor, beroende på
markförhållanden m.m.
Kommunen ska nu ta
fram en ny tillsynsplan
för de avloppsanläggningar som har tillstånd och
som är anlagda före miljöbalken 1999. Det innebär kontroll av drygt 3
000 enskilda avlopp de
närmaste 10 åren. Exakt
när fastigheterna i Rasbobygden kommer att
kontrolleras vet inte miljöförvaltningen i nuläget.

Fortsätt att hjälpa till och stödja verksamheten med gåvor. Pengarna sätts in på Rasbobygdens Rödakorskrets plusgirokonto 18 44 09-1
eller swisha till nr 073-274 67 84 Mattias Sundstedt.
Ange Cykel Vigmund.
I nästa nummer hoppas vi enligt Mattias Sundstedt
dela info hur man både anmäler sig som cykelvolontär
samt hur utbildningen till uppdraget genomförs.

Julgransplundring
i Rasbokils Bygdegård
Många barn och vuxna hade kommit för att dansa ut julen i Rasbokils bygdegård. Efter gott ﬁka och dans kring
granen kom så den efterlängtade tomten med säcken full
av godispåsar till alla barn.
För musiken svarade som vanligt Gunno Boström
och Centerkvinnorna kunde informera att de nu har ordnat dessa barnfester i 65 år!
Stort tack till alla som var där och speciellt tack till
Gunno och tomten.
TEXT : GUNNILA ZETTERLING

STAFFAN BJÖRKLUND
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Stavby Bio - bioprogrammet

PRO Rasbo–Rasbokil

Söndag 17/2 kl. 14.00 – ”LEGO Filmen 2” (sv. tal)
Animerad, Från 7 år, inträde 80:Söndag 17/2 kl. 19.00 – ”Eld & Lågor”
Drama, Romantik, Från 15 år, inträde 100:Torsdag 21/2 kl. 14.00 – ”LEGO Filmen 2” (sv. tal)
Animerad, Från 7 år, inträde 80:Fredag 22/2 kl. 14.00 – ”Draktränaren 3”
Animerad, Barntillåten, inträde 80:Söndag 24/2 kl. 14.00 – ”Draktränaren 3”
Animerad, Barntillåten, inträde 80:Söndag 24/2 kl. 19.00 – ”Eld & Lågor”
Drama, Romantik, Från 15 år, inträde 100:Söndag 3/3 kl. 14.00 – ”Ploey – Ett vinteräventyr”
Animerad, Från 7 år, inträde 80:-

Kallar till Årsmöte torsdagen
den 14:e februari kl. 13.00
i Bygdegården Rasbokil.
Dagens gäst och underhållare: Viktor Odeheim.
Vi inbjuder också till
Trivselträff torsdagen den 7:e mars kl. 13.00
i Bygdegården Rasbokil.
Pensionärsdraget underhåller.
Hjärtligt Välkommen!

Knyt med dans i Tuna bygdegård
MARTINEZ – Årets dansband 2018
Lördag 2/3 kl. 19-01
Inträde 180:Eftersläpp från kl. 21
Föranmälan via sms till Jakob 070-248 36 24

Årsmöte Stavby bygdegårdsförening
den 28 februari kl. 19.00.

Bli medlem och stöd föreningen.
Betala 200 kr/hushåll till
bankgiro: 5348-7963 eller Swish 123 521 50 33
www.stavbybio.se

Rasbo IK inbjuder sina medlemmar till
Årsmöte

Rasbokils Nya Bygdegårdsförening
kallar till Årsmöte

6 mars 2019 klockan 19:30 i Hall 2000.
Anmälan till styrelse@rasboik.com
senast 28 februari.
(Så att smörgåstårtan räcker till alla)

24/2-2019 kl.18.30
i Bygdegården Tibble Rasbokil

Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Välkomna!

Välkomna!

DITT medlemskap 2019 i Rasbo i Samverkan.

Nu har även RiS gått in i
ett nytt år och hoppas även då på ditt stöd för att driva aktiv utveckling av Rasbobygden!
Vi kan se olika landningsvarv i enskilda frågor och resultat i starka gemenskaper, som ”Bredband till Alla” med
det mest heltäckande bredbandsutbudet på landsbygden inom Uppsala Kommun med sina bortåt 50 mil och
oberoende av fastighetens läge! Den åter öppnade Rasbo Vårdcentral är en annan framgång tack vare gemensam kraft eller med Landsbygdsdagens möjligheter för var och en till mötet med ett ﬂertal förvaltningar och
tjänstemän på den lokala arenan Gåvsta Skola.
Vi behöver samla den lokala kraften för bl.a. framtidens barnomsorg, skola och fritid med kvalité och närhet
utifrån människors enskilda behov och livspussel. Listan kan göras lång, men inte oöverstiglig! Med ditt medlemskap 2019 stärks Rasbobygdens delaktighet och öppenhet inom Uppsala Kommun!
Sätt in 50 kr per person till Pg 195883-4! Ange namn, telefon och e-post,
så vi kan dela en stark gemenskap inom bygden.
Framtiden är ogjord och vi gör den än bättre tillsammans med ditt medlemskap 2019!

Nästa nummer utkommer 4 april 2019 med manusstopp 18 mars.
Ansv.utg. Lars-Gunnar Karlsson, kpu.eneby@gmail.com.
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!
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Ristaren
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i samverkan med
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