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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.

��������������

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

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

���������������������������
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!

Vinteraktiviteter i Rasbobygden
Efter en lång och kulen höst med mängder av aktivite-
ter inställda på grund av pandemin, så kom äntligen 
vintern med snö och kyla i januari. I skrivande stund 
är det fl era platser i bygden som kan utnyttjas till 
härliga uteaktiviteter för alla åldrar. Här presenterar 
vi några av dessa och hoppas att vintern fortsätter vid 
detta nummers utgivning och under sportlovet.

Grusgropen i Stavby
Grusgropen ”Stavhalla” är välbesökt året runt, men nu 
på vintern när snön kommit är den nog extra populär. 
Det fi nns 5-6 nedfarter för pulkakörning och tre väl-
byggda grillplatser med bord intill. Under de timmar vi 
var där kom ett fl ertal familjer som åkte pulka, grillade 
korv, hade stormkök som det kokades choklad på och 
hade trevligt tillsammans, så som man kan göra en fi n 
vinterdag i dessa Corona-tider.

Spolning av isen vid Rasbokils bygdegård, Tibble
När kylan kom satte ideella krafter ur Rasbokils Nya 
Bygdegårdsförening full fart med att ordna skridskois 
vid bygdegården. Premiärhelgen i mitten av januari var 
det åkbart och då var det fullt av besökare. När det är 
mildare väder måste man stänga för åkning, så håll utkik 
efter information om när isen är tillgänglig på bygde-
gårdsföreningens Facebooksida. Från den har vi hämtat 
följande inlägg:
 Här har ni dem! Is-spolarna för den här kvällen Hå-
kan A, Rolf och Håkan S. 
 Isen är redo för premiär efter ca 12-22 spolningar be-
roende på väder. Det tar ca 45 min att spola isen, innan 
ska den skrapas eller plogas om det snöat.

Stort tack till er som 
nu spolar isen eller ni 
som har gjort det förut, 
alla sena kvällar, tidiga 
morgnar och i kyligt vä-
der, allt för att bygden 
kan få leva upp!  
 Vill ni ge ett bidrag 
som tack för allt arbete 
de lagt ner med isen? 

Swisha valfritt be-
lopp till 12 35 51 60 67, 
meddelande ”isen”. 
 Tack till er alla som  besökt isen under premiär helgen! 

Skridskobana vid Gåvsta skola, Rasbo
Även vid skolan har det spolats upp en skridskois till 
alla skolbarns stora glädje. Så fort det fi nns möjlighet är 
många av dem ute och åker. När vi besökte isen var det 
elever ur en F-klass som testade sin förmåga, även andra 
besökare kommer på helgerna. Fritids genomförde också 
ett ”skridskodisco” vid detta nummers pressläggning!

Andra aktiviteter för barn och ungdomar 
i Uppsala kommun
Är ni intresserade av vad som händer på andra platser i 
kommunen? Uppsala kommun annonserar aktiviteter på 
Kubik Uppsala, se www.kubikuppsala.se/start/.
 Här kan man gå in och se vad det fi nns för aktiviteter 
att göra under hela läsåret och under lovveckor, t.ex in-
för sportlovet vecka 8. 
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En annorlunda höstmarknad i Tuna
År 2020 har varit ett mycket annorlunda år. Det fi nns 
många i bygden som brinner för att människor ska 
komma samman, göra roliga saker och trivas ihop. 
Men alltsedan mars månad har Coronapandemin 
tvingat oss att tänka om och tänka nytt.

Föreningen Tunatorget, som bl.a. ansvarar för skötseln 
av servicepunkten intill Hassans affär, ställde motvilligt 
in den planerade vårmarknaden. Under sommaren job-
bade vi på sparlåga vidare med vårt hållbarhetsprojekt 
”Tunatorget – en mötesplats för alla” som fi nansieras 
av Upplandsbygd. Trots allt lyckades vi få igång byod-
lingen, planerade en del av kommande motionsspår och 
såg fram mot en ny höstmarknad i oktober. Då skulle 
väl allt vara som vanligt igen, trodde vi. Men så blev 
det tyvärr inte.

Så vi tänkte om igen och ordnade den 17 oktober en 
”Höstmarknad med distans”! En sparsam annonsering 
bl.a. i Ristaren ledde till att sex olika säljare av kött- och 
ullprodukter, jordärtskockor, hantverk av olika slag, sylt 
och marmelad m.m. kunde ställa ut sina varor till för-
säljning på Tunatorget. Marknadstälten hade satts upp 
och skyltar visade in- och utgång. Handsprit var utställd 
på fl era platser och ansiktsskydd fanns för dem som så 
önskade, så alla kunde känna sig trygga.
 Och det blev riktigt bra till slut! Besökarna kom i la-
gom takt under de fyra timmar som marknaden varade, 
solen sken och alla säljare var nöjda. Visst var det inte 
samma ”drag” som det skulle ha varit utan pandemin, 
men vi fi ck ändå chansen att visa att det går att ha lite 
roligt ändå.

Nu ser vi fram emot att under 
2021 kunna ta igen det vi förlo-
rade i tid och möjligheter under 
2020. Närmast planerar vi för 
en vårmarknad i maj och bätt-
re möjligheter att jobba vidare 
med vårt hållbarhetsprojekt. Vi 
önskar alla ett gott nytt år med 
nya tag för att skapa den sociala 
hållbarhet som vi alla önskar 
och längtar efter.

Föreningen Tunatorget 
genom Rut Boström

Tack från Stavby 
och Tuna skola
I denna mycket speciella tid så vill vi från Stavby 
skola och Tuna skola passa på att tacka för det stöd 
och den förståelse som visas oss på skolorna.

Vi märker att ni föräldrar gör ert bästa för att bar-
nen ska ha korta fritidsdagar och är noga med att 
barn och ungdomar inte är i skolan om de uppvisar 
minsta symptom. Det känns bra för oss på plats, då 
skola och fritids har pågående undervisning nästan 
som vanligt.
 Nu när Kung Bore äntligen kommit så får vi hjälp 
med att fi xa till så att vi kan åka skridskor i skolan. 
Tack!

Sandra Grip Viklund
Rektor

Uppföljning av 
cykelvägar 
Snart blir det åter barmark och möjligt för alla att ut-
nyttja de cykelvägar som fi nns längs våra större vä-
gar, men det är inte problemfritt. 

Rasbo i Samverkan har till ansvariga påpekat bland an-
nat den farliga trafi kmiljön längs ”gamla 288:an” mel-
lan Gåvsta och Örby. På vissa ställen har det även varit 
svårt med skyltning och att hitta rätt väg. Ristaren har 
fått information om att de tidigare problemen med att 
cykla genom Lindbacken ska vara åtgärdade, med bättre 
sammanknytning av vägdelarna och lättare att hitta. Vi 
fortsätter att följa upp synpunkter som kommer till oss, 
så meddela gärna vad som behöver tas upp med berörda 
myndigheter på adress info@rasbo.org.

Ristaren-redaktionen
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Information från RiS
Nytt datum för Rasbo i Samverkans årsstämma.

På grund av gällande Corona-restriktioner fl yttas års-
stämman fram till den 22 april klockan 18.00. Stämman 
kan komma att genomföras digitalt, mer information 
kommer i nästa nummer av Ristaren.

Nu är det dags att nominera nya ledamöter till 
Rasbo i Samverkans styrelse!
Känner du någon som har ett stort intresse för vår bygds 
utveckling, d v s Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna, el-
ler har du ett intresse av att bidra själv? Nominera in-
tresserade personer till oss inför årsmötet! 
 Kontakta gärna ordförande Birgitta Elfving, e-post 
birgitta@lbruppsala.se eller sänd dina förslag till 
info@rasbo.org i god tid före föreningens årsstämma.

Styrelsen för Rasbo i Samverkan

Nominering av 
Årets Ristare 2020
Nominering av 
Årets Ristare 2020
Nominering av 

Rasbo i Samverkan vill uppmärksamma en person 
eller grupp av personer för särskilt goda och be-
tydelsefulla insatser för bygdens och sina med-
människors bästa.

Detta sker genom utmärkelsen ”Årets Ristare” som 
delas ut vid föreningens årsstämma. 
 Vi uppmanar nu våra läsare att nominera motta-
gare av denna utmärkelse. 
 Förslag skickas till föreningens ordförande, Bir-
gitta Elfving, e-post birgitta@lbruppsala.se senast 
den sista februari 2021.

Styrelsen för Rasbo i Samverkan

Information från 
Uppsala kommun
Välkomna på inspirationsföreläsningar och utbild-
ningar inom hållbar landsbygdsutveckling!

Under vintern och våren 2021 erbjuder Uppsala kom-
mun digitala föreläsningar och digitala utbildningar för 
personer som är intresserade av att driva landsbygds-
utveckling i sin bygd. Tillfällena är kostnadsfria och 
öppna för alla åldrar.

Inspirationstillfällen
Bygdebolag, vad är det och hur fungerar det?
 17 februari kl.18-20
Agenda 2030, vad är det egentligen?
 2 mars kl.18-20

Utbildningar
Styrelseutbildning för nybörjare – 
 fl era datum
Organisationsutveckling för föreningsaktiva – 
 fl era datum
I kurspaketet för styrelseutbildningen och organisa-
tionsutveckling ingår boken ”Handbok för ideella för-
eningar” av Magnus Andersson och Yngve Karlsson.
 Mer information och anmälningsformulär fi nns på 
www.uppsala.se/uppsokarna.

Välkomna att anmäla er!
Emma Ringqvist

Strategisk samhällsplanerare

Ristaren-redaktionen önskar 
alla en fi n vinter och vår!

Nu går vi mot ljusare tider och hoppas att detta 
år blir ett bra år för oss alla. Nu har vaccine-
ringarna kommit igång och till sommaren ska vi 
väl få våra doser. Vi ser fram emot att bygdens 
föreningar och verksamheter kan komma igång 
med sina aktiviteter. Men allra viktigast är nog 
att familjer, vänner och bekanta ska kunna mö-
tas igen, så vi kan ta hand om och hjälpa varan-
dra, särskilt de som varit mycket ensamma. 
Föreningar som planerar olika aktiviteter är 
välkomna att annonsera dessa i Ristarens kom-
mande nummer. 

Ristaren-redaktionen
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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!

i samverkan med

Nästa nummer manusstopp 7 mars, utgivning 29-30 mars.
Ansvarig utgivare: Birgitta Elfving, birgitta@lbruppsala.se 

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!

PRO Rasbo-Rasbokil
Hej ärade medlemmar!
Hoppas vi får en bättre fortsättning på året, än som 
det börjat. Det mesta av verksamheten ligger nere 
och blir så under hela våren, vi skall försöka hålla 
ett årsmöte om det är möjligt, vi meddelar det i så 
fall senare. 
 Det fi nns dock en sak man kan göra. Varje vecka 
lägger Percy ut en kontroll någonstans i Rasbo/Ras-
bokil, där fi nns en fråga som ni skall svara på och 
mejla svaret till Percy. Gå in på vår hemsida PRO 
Rasbo-Rasbokil så kan Du läsa mer om hur man 
gör under rubriken Nyheter/Friskvård. Ni får ta Er 
till kontrollen hur ni vill, men motion och friskluft 
mår vi bra av. Ha det bra och håll avstånd!
 Har Du tråkigt och vill ha en pratstund ring gärna 
070-563 98 56.

Rolf Eriksson, Ordförande

EXTRA VIKTIGT ÅRSMÖTE 2021
FÖR ALLA MEDLEMMAR I 

KULTURFÖRENINGEN I RASBO!

Kulturföreningen i Rasbo kommundel kallar till 
2021 års Årsmöte samt Extra Årsmöte söndag 28 
Kulturföreningen i Rasbo kommundel kallar till 
2021 års Årsmöte samt Extra Årsmöte söndag 28 
Kulturföreningen i Rasbo kommundel kallar till 

februari klockan 14.00 angående stadgeändring-
ar och ändring av föreningens namn.

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTE SENAST 22 FEBRUARI
görs via mejl till maria.ripenberg@gmail.com eller 
staffan.bjorklund@telia.com. Vi återkommer med 
inbjudan till digitalt möte via mötesplattformen 
Zoom. 

Vi arbetar just nu för fullt för att kunna genomföra 
Rasbo kulturvecka 2021. I fjol ställdes kulturveck-
an in på grund av pandemin. Ändå arrangerade för-
eningen en rad aktiviteter för alla åldrar, vilket var 
mycket uppskattat!

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet som 
förening krävs att vi har betalande medlemmar. 
Årsmötena behöver medlemmar som deltar och 
förening krävs att vi har betalande medlemmar. 
Årsmötena behöver medlemmar som deltar och 
förening krävs att vi har betalande medlemmar. 

röstar.
 Du som tidigare varit medlem och vill kvarstå 
som sådan, eller du som vill bli ny medlem, kan be-
kräfta medlemskapet genom att betala årsavgiften 
till föreningens plusgiro: 485752-0 eller 
via Swish:123 621 86 48. Avgiften är 100 kronor per 
person eller 200 per familj.

Dagordningar samt förslaget till nya stadgar kom-
mer att läggas upp på föreningens hemsida 
www.rasbokultur.nu.

Alla medlemmar är varmt välkomna till 
årsmöte och extra årsmöte 2021!

Kulturföreningen i Rasbo kommundel
Maria Ripenberg, ordförande

Rasbo IK verksamhet och 
behov av stöd
Styrelsen i Rasbo IK önskar alla en 
god fortsättning och en bra och frisk 
start på det nya året.
 Rasbo IK har under året likt andra 
föreningar jobbat på i stark motvind. Verksamhe-
ten har pågått om än i reducerad omfattning mot 
vanligt. Föreningen har fortsatt ungdoms och seni-
orverksamhet inom fotboll, innebandy, orientering 
och badminton.
 Vi och fl er andra föreningar lider ekonomiskt i 
dessa tider. Våra huvudsakliga inkomster kommer 
från våra medlemmar och de bidrag som vi erhåller 
när vi bedriver barn och ungdomsverksamhet. Av 
förklarliga skäl har dessa summor krympt medan 
utgifterna för drift fortsatt är desamma. 
 Vi ber er nu ödmjukt om att stötta oss. Bli stöd-
medlem i Rasbo IK! Det skulle innebära väldigt 
mycket för oss som förening. 
 För den som vill bli stödmedlem: 
Maila dina eller familjemedlemmars personupp-
gifter till kansli@rasboik.com. Det kostar bara 100 
kronor att vara stödmedlem för år 2021.
 För mer information om medlemsavgifter, se vår 
hemsida www.laget.se/RasboIK/Page/109587, där 
fi nns även information om PuL/GDPR.
Tycker ni att ett medlemskap verkar besvärligt 
så får ni gärna swisha ett bidrag direkt till oss på 
nummer 123 188 51 85

Tack på förhand!!!
Huvudstyrelsen i Rasbo IK


