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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!

När Rasbo i Samverkan i våras höll sitt årsmöte var 

det bredbandsfrågor och busstrafik som var de stora 

debattfrågorna. Dessutom delades priset för Årets 

Ristare ut till Bengt Karlsson Stavby.

Att utbyggnaden av bredbandsnätet är en het politisk 
fråga visades inte minst av deltagandet på mötet av både 
kommunpolitiker, bland annat kommunstyrelsens ord-
förande Fredrik Ahlstedt (m) och Stefan Hanna (c) och  
riksdagspolitiker som Solveig Sander (c), i Rasbo sko-
las matsal. Och frågorna har inte fått några definitiva 
lösningar ännu, därför är de heta också på det höstmöte 
som äger rum den 1 oktober.
 På mötet i oktober kommer bland andra kommunens 
IT-strateg Sebastian Hedberg att delta.
 Inte heller busstrafiken upphör att engagera, så därför 
kommer än en gång UL:s informationschef Sture Jons-
son till Rasbo den 1 oktober. Han fanns också med på 
årsmötet i våras och redogjorde då för kommande linje-
dragningar och biljettsystem.
 Även vården fick sin tid på mötet och från Rasbo 
vårdcentral fick vi information om att det fortfarande 

Bredband och bussar dragplåster

I samband med RiS års-
möte i våras avtackades 
avgående ordföranden 
Britt Mattsson med 
blommor. Blommor 
fick också Årets Ristare 
2012 Bengt Karlsson.

behövs fler personer som listar sig för vårdcentralen för 
att den nuvarande servicenivån och de nuvarande öppet-
tiderna ska kunna säkras.
Under den mer formella årsmötesdelen avgick Britt 
Mattsson som ordförande för RiS efter många års för-
tjänstfullt arbete för Rasbobygden. Hon avtackades med 
blommor.
 Någon ny ordförande har valberedningen inte lyckats 
hitta, så tills vidare leds arbetet i RiS av dess vice ordfö-
rande Percy Westerlund.
 Blommor och tack för sitt arbete i Rasbobygden kan-
ske främst inom de kyrkliga sammanhangen fick Bengt 
Karlsson, Årets Ristare 2012. Motiveringen löd: ”Bengt 
får utmärkelsen ”Årets Ristare” för mångsidiga insat-
ser i vår bygd. Genom sin erfarenhet, ansvarskänsla och 
kunnande om våra kyrkor och deras stora kulturvärde 
samt hans ekonomiska intresse för församlingarnas bäs-
ta, har han bidragit till gott framåtsträvande kyrkoarbe-
te. Han har också genom sina åtagande inom Uppsala 
Stift placerat Rasbo Pastorat på kartan.”

TEXT OCH BILD: BERTIL LUNDVIK



Nej till mer öppet 
på Hovgården
Från Rasbo i samverkan gjordes för några år sedan 

ett försök till sammarbete med Östhammars kom-

mun, att boende i Tuna och Stavby församlingar skul-

le få lämna sina grovsopor i Alunda. Detta blev dock 

resultatlöst.

Boende i dessa områden är hänvisade till Hovgården 
med sina grovsopor.
 Ris har uppmärksammat att Uppsala kommun via sitt 
bolag Uppsala vatten har utvidgat öppettiderna på sina 
återvinningsstationer. Man har utökat riktigt generöst 
faktiskt, på vissa har man öppet både lördag och sön-
dag, men inte på Hovgården som är den närmaste för 
dessa innevånare.
Då vi i Ris ansåg att Hovgårdens öppettider hade en be-
gränsning så beslutades att uppvakta Uppsala vatten i 
frågan och fick till svar, att trots en hel del nybyggnation 
i området, Trevlinge och Jälla/Lindbacken, finns det inte 
några planer på utökade öppettider på Hovgården. Man 
hänvisar från Uppsala vatten till Storvreta som endast 
ligger fem km bort och som tillsammans med Hovgår-
den har öppet 39 timmar/vecka.
 Man hänvisar även till att mängden grovsopor som 
kommer in på Hovgården endast är 350 ton av en total 
mängd på 26000 ton  vilket blir 1,3% av årliga mäng-
den, detta är siffror från 2012.

Stavby Traktorrace 10 år

En folkfest för 3500 åskådare med underhållning, 

motormuller och damm i strålande sommarväder 

blev det när årets traktorrace kördes den 21 juli.

Årets traktorrace var det tionde året i följd och kunde 
som vanligt ske i strålande sommarväder. Årets evene-
mang får ses som ett jubileum och i år satsades mer än 
tidigare på barnaktiviteter med bland annat hoppborg 
och den omutliga mekaniska tjuren, som alltid kastade 
av med en luftfärd. Det kördes även ett barntraktorrace 
i två klasser – en klass för den som kunde trampa för 
egen maskin och en yngre med pappa eller mamma som 
hjälpmotor. Hellre kul än tråkigt!
 Fram till racestarten minglade folket runt bland ut-
ställare och sponsorer samtidigt som det i matoset togs 
en kaffe eller hamburgare med någon nära granne eller 
tillrest vän. Yxkastning var en annan provapå-aktivitet, 
som fängslade med varierande resultat. Olands Bugg 
och Sving gav dansuppvisning på dansbanan och man 
kunde titta på Räddningstjänstens fordon från Alunda 
och informera sig om rutiner vid händelse av olycka. 
Räddningstjänsten är även en del av säkerheten kring 
evenemanget. 
 Årets traktorrace hade ett startfält med 21 förare och 
man kan finna en tydlig generationsväxling med nya 
unga förare. Ett gott tecken för framtiden! Det skruva-
des in i de sista eller klistrades dekaler, sedan var det 
full gas och krampaktiga tag om ratten i bäst av 3 heat 
över den 2 x 100 m långa parallellslalombanan.
 När det återstod åtta förare, var det dags för paus för 
korv- och hamburgarfika, men samtidigt brummade det 
i luften från Uppsala Paramotorteams skärmflygare. En 
något halsbrytande ”Karlsson på taket”-upplevelse för 
oss som gärna har båda fötterna på backen. Under tiden, 
på tävlingsbanan, visades kapning av grova stockar med 
specialtrimmade motorsågar och kapaciteten var i mäs-
terskapsklass!
 Sedan kördes slutstriden om Upplands snabbaste 
traktorförare 2013. Efter mycket skorrande i växellå-
dor, inbromsningar och korsat med fullt ös, så var årets 
snabbaste en västmanlänning! Men det satt hårt inne 
över fem heat mot en ung och hungrig Stavbybo! 
Resultatordning: 
1. Tomas Westholm, Möklinta – BM 400 
2. Martin Nyman, Stavby – Fordson Dexta 
3. Christian Söderkvist, Sala – David Brown 
4. Kalle Wahlqvist, Edinge – BM 400.

27 juli spred sig dansbandstoner från trakorraceåkern. 
Jubileums-Afterrace med ”Once Again” från Rimbo 
höjde stämningen bland picknickkorgar och på dansba-
nan i den ljumma sommarnatten.
Stavby ser nu fram mot nästa race 20 juli 2014

NEDTECKNAT AV LGK

Kulturveckan
blir en klassiker
Kulturveckan i Rasbo blir en av de kulturarrangemang 

som Uppsala kommun utnämnt att ingå i Kulturklassi-

kern. Det beskedet kom i början på september.

Kommunen har hämtat inspirationen från idrottens 
värld där begreppet en svensk klassiker finns med Vät-
ternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet. Nu 
ska begreppet Kulturklassiker försöka lanseras och i 
den klassikern ingår alltså även Kulturveckan i Rasbo. 
Fast frågan är vad som händer med Kulturveckan fram-
över. Nästa år firar veckan 15-årsjubileum, men sedan 
är det oklart om de drivande personerna vill och orkar 
fortsätta. En nedläggning har diskuterats, inget är dock 
bestämt. 

BERTIL LUNDVIK



Kulturföreningen i Rasbo 
tackar alla som besökte våra evene-
mang under årets kulturvecka.
Styrelsen

Cykelväg Jälla-Gåvsta 
planeras – klart 2017?
Nu har planeringsprocessen för en 11,5 km lång gång- och cykelväg mellan 

Jälla och Gåvsta inletts. Trafikverket har genomfört samrådsmöten med 

markägare och kommit en bit i planeringen. Men vägen blir sannolikt inte 

klar förrän tidigast 2017.

Det beskedet fick cirka tiotalet intresserade som kommit till det första plane-
ringsmötet i Gåvsta skola den 2 april nöja sig med.
 – Det är regionförbundets planer som ligger bakom att projektet nu startar, 
sade projektledare Maria Karimi.
 Varför inte arbetet med gång- och cykelvägen inleddes tidigare när väg 288 
byggdes om kunde hon inte svara på. Kanske var det pengar som då sakna-
des. 
 För närvarande finns två alternativa sträckningar av cykelvägen, en på östra 
och en på västra sidan av 288:an mellan Jälla och Älby. Hur den slutliga drag-
ningen blir är ännu inte avgjort.
 Det är högst troligt att gång- och cykelvägen från rondellen vid korsningen 
mellan 288:an och Frötunavägen (Älby) och vidare mot Gåvsta kommer att 
följa 288:ans gamla sträckning förbi Vallby. Men som sagt, osvuret är tills vi-
dare bäst. Planeringsarbetets första skede kommer att fortgå en bit in på hösten 
2013.

BERTIL LUNDVIK

Husläkare i Rasbo 
Rasbo vårdcentral behöver din listning 
så vi kan behålla och utöka verksamhe-
ten. Du ansluter dig till vårdcentralen 
och kan träffa någon av oss när du är 
sjuk eller behöver medicinska råd eller 
recept. På mottagningen finns två sjuk-
sköterskor och två läkare. Vi har två di-
striktsköterskor med egen mottagning 
och barnavårdscentral som även har 
en barnläkare då en av oss läkare har 
den specialiteten. Ring oss så ordnar vi 
din listning.

Rasbo Vårdcentral, 018-611 89 45
Telefontid 08.00-15.30
Öppet 08.00 – 16.00

Rasbo i samverkan, RIS
hälsar alla välkomna till allmänt möte i 

Gåvsta skolas matsal, 
tisdagen den 1 oktober kl.19.00

Mötet kommer att behandla bredbandsfrågan
Medverkar gör IT-strategen Sebastian Hedberg, Uppsala kommun

Dessutom Busskommunikationerna och biljettsystemet
Informationschefen Sture Jonsson, UL medverkar

RIS planerar att ta upp vägfrågorna vid ett möte
i Stavby tisdagen den 5 november 19.00

Varmt välkomna!
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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!



Röda Korsets kakkalas – stor folkfest!

Röda Korsets kakkalas under kulturveckans sista lördag tycks bli populärare för varje år. Gårdsplanen vid Gam-

melgården fylldes snabbt av kak- och fikasugna personer i alla åldrar. 

Inom loppet av två timmar hade det dignande kakbordet med 113 olika kaksorter, totalt ca 11 500 kakor, ca 100 liter 
kaffe och 100 liter saft inmundigats av de närmare 700 besökande.  
 ”Oh, vilket imponerande kakbord!” hördes det från många håll. Fikaborden fylldes snabbt och många familjer slog 
sig ner i gröngräset. Alla tycktes trivas av att få smaka olika sorters kakor, umgås  och njuta av det vackra vädret. Alla 
kakor var bakade och skänkta av personer i trakten. Behållningen på 36 000 kr går till Röda Korsets hjälpinsatser i 
utsatta delar av världen.

GUNILLA PHILIPSSON

Detta är nummer 2 av Ristaren 2013.
Av olika orsaker har utgivningen varit gles under vår och sommar. Men vi siktar på att utkomma 
med ytterligare ett nummer före jul. Preliminärt manusstopp är 22 november med utgivning i 
december.
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.
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