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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!

Bra bredband till alla är målet
Intresset för bra bredbandsuppkoplingar i Rasbobyg-

den är stort. Över 400 intresseanmälningar har kom-

mit till www.bredbandrasbo.se, hemsidan som drivs 

av Rasbo Fiber ekonomiska förening. Men fortfarande 

har cirka 800 av hushållen inte anmält sitt intresse.

Intresset är dock så stort att förhandlingar med en av de 
möjliga leverantörerna nu kommit in i ett spännande läge. 
Företaget undersöker nu i praktiken hur terrängförhållan-
dena ser ut och var man gå fram med grävningarna.
 Du som kan tänka dig att dina framtida kommuni-
kationer med mail, web, telefon och tv i framtiden ska 
gå med fiber och därmed vara garanterad snabbhet och 
bra pris för användandet, bör anmäla dig nu. Ju fler som 
anmäler sig, desto billigare blir investeringen som du 
måste göra.
 Det finns risker för att det vanliga kopparnätet med 
tiden kommer att läggas ner. Om man då inte har fiber-
uppkoppling blir man beroende av mobila lösningar som 
4G. Dessa är ganska dyra i drift och kommer troligen 
inte kunna konkurrera med fibertekniken om framtida 
kapacitet.
 En fördel med fibertekniken är att man inte behöver 
gräva för ny fiber om behov av ännu snabbare kommu-
nikation uppstår i framtiden. Det man gör då är vissa 
förändringar i centrala enheter.
 Hur dyrt kan det bli? Ja det är lite grand beroende av 
hur många hushåll som ansluter sig. Men frågan är om 
mans kan se en fiberinvestering som en kostnad eller 
som en investering i fastigheten? Har man utrymme i 
sitt bolån kan investeringen finansieras genom ett större 
bottenlån.
 Vid försäljningar av fastigheter blir det dessutom allt 
viktigare med frågor som bredband. 
 Vidare så kan du troligen spara flera hundralappar i 
månaden om du i dag har tv genom satellit, boxer eller 
liknande lösningar och vanlig fast telefoni och går över 
till bredband.
 Vill du läsa mer gå in på hemsidan angiven ovan och 
klicka på ”faq” och få svar på vanliga frågor.

Har du ingen dator kan du ringa någon av styrelseleda-
möterna och få svar på dina frågor, till exempel:
Björn Gullefors, 072–745 54 20,
Roland Andersson 073–35 667 32
Gunilla Philipsson 018–36 80 23.

BERTIL LUNDVIK

Björn Gullefors är 
ordförande i Rasbo 
Bredband ekono-
misk förening, och 
en av de drivande 
aktörerna i bred-
bandsutbyggnaden 
i Rasbobygden.
Han efterlyser fler 
intresseanmälning-
ar, främst från Ras-
bokil och Hov.

Klart med fritidsklubb
Till hösten startar en fritidsklubb i Gåvsta skola. 
Tidigare har kommunens besked varit att den 
skulle bli av först 2015. Men nu blir starten redan 
i höst.

Det handlar alltså om fritidsverksamhet för elever 
mellan 10 och 13 år som får möjlighet till peda-
gogiskt styrd verksamhet mellan 14 och 18 varje 
skoldag. 

Fritidsklubben ska 
vara öppen också över 
loven. 
För föräldrarna kostar 
det bara 150 kronor i 
månaden.

BERTIL LUNDVIK 



RiS tar ställning 
till GC-vägen
Rasbo i Samverkan har genom sitt remissvar till Tra-

fikverket om de två alternativa dragningarna av gång-

och cykelvägen mellan Jälla och Hov tagit ställning 

för alternativ 1. RiS framhåller att man rent generellt 

gillar planerna på att underlätta för cyklister och 

gångtrafikanter att förflytta sig i bygden utan bil.

Alternativ 1 ger för en gång- och cykelväg ett mimi-
mum av korsningar av väg 288 för gående och cyklister. 
Det blir därmed ett säkrare och tryggare alternativ enligt 
RiS uppfattning.
 RiS menar också att de olika delsträckorna ska göras 
så korta som möjligt för att stimulera fler att använda 
cykel. I första hand gäller det sträckan Nygård-Grän-
lund där en ny väg genom skogen förbi Jagarbo upplevs 
som ett bättre alternativ än en dragning i anslutning till 
väg 288.
 Vägdelen Lyttjan-väg 652 bör av samma anledning 
byggas via Älby i stället för att nyttja den äldre befint-
liga grusvägen via Grän, skriver RiS i sitt remissvar. 
Därigenom bibehålls också möjligheten för boende vid 
Starboda och övriga hus norr om väg 288 att enkelt an-
sluta till gång- och cykelvägen via trafikplatsen öster 
om Jälla. Boende från Karby, Grän och Sämjesta kan 
fritt välja den gamla vägen via Grän eller den nya drag-
ningen via Älby.
 Cyklister från Vallbyhålet och Örby får med RiS för-
slag ”en väsentligt kortare väg”, skriver RiS i remiss-
svaret. Det blir också enklare att ta sig till och från fot-
bollsplanerna vid väg 659 påpekar RiS.
 RiS hoppas på att vid ett möte med Trafikverket få yt-
terligare möjligheter att lägga fram sina synpunkter.

BERTIL LUNDVIK

Äntligen ordförande 
för RiS vald
Efter ett år med vakans på ordförandeposten lycka-

des Rasbo i Samverkan vid årsmötet 5 mars att välja 

ny ordförande. Det blir Percy Westerlund som nu ska 

svinga klubban under året.

I praktiken betyder det ingen större skillnad för RiS. 
Tidigare har Percy varit vice ordförande och eftersom 
föreningen varit utan ordförande har Percy ändå varit 
den som fått fungera som ordförande.
 Valberedningen har nu fått ett annat problem att lösa 
till nästa årsmöte, nämligen att hitta en vice ordförande, 
för den posten är numera vakant.
 Styrelsen för Rasbo i Samverkan består av represen-
tanter för de politiska partierna som har verksamhet i 
bygden samt av representanter för föreningslivet, kyr-
kan och för företagarna.
 Den nya styrelsen består från årsmötet av de politiska 
representanterna Percy Westerlund (S), Lars-Gunnar 
Karlson (M), Gunilla Zetterling (C), Esbjörn Forslund 
(KD) och Helena Källström-Nordström (MP).
 Föreningslivet företräds av Bert Söderberg, företa-
garna, Inga-Lill Molinder, kyrkor och samfund, Allan 
Haddleton, studieförbund/kultur, Olle Karlsson, pen-
sionärsföreningarna, Håkan Blomsten, hembygdsför-
eningarna, Peggy Alexandersson, idrottsrörelsen, Jonny 
Pettersson, skolorna, Britt-Sofie Karlsson, övriga intres-
seföreningar.
 Dessutom finns det suppleanter till representanterna 
ovan, och de har också rätt att närvara och att yttra sig 
på styrelsemötena. Suppleanter för de politiska partierna 
är Bo Falk, moderaterna, Erik Höök, centern, Margareta 
Inninger, socialdemokraterna. 
 Som suppleant för företagarna finns Martin Öjes, 
för kyrkan: Birgitta Olsson, för studieförbund/kultur: 
Claes Mörlin, för pensionärsföreningarna: Nils-Erik Jo-
hansson, före hembygdsföreningarna: Bertil Lundvik, 
skolorna: Elin Blom, övriga intresse-
föreningar: Berit Westerlund och för 
idrottsföreningarna: Björn Gullefors.
Har du frågor eller synpunkter som 
du tycker att RiS ska driva så är du 
välkommen att kontakta vem du vill 
ur styrelsen.
 På mötet antogs en verksamhets-
plan för vad RiS göra. Ur den framgår 
bland annat att man ska ordna två all-
männa möten om aktuella frågor, man 
ska fortsätta att arbeta för bra vägar 
och bra kommunikationer och man 
ska stödja utbyggnaden av bredband 
till hela bygden.

BERTIL LUNDVIK
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Skolfrågorna heta på RiS marsmöte
Uppsala kommuns skolchef Lars Romanus presente-

rade aktuella skolfrågor på RiS årsmöte den 5 mars i 

Gåvsta skolas matsal. Frågan var särskilt aktuell ef-

ter rektorsbytet i Gåvsta skola och den kritik som 

skolinspektionen framfört mot skolan.

Lars Romanus är chef för grundskolorna i Uppsala med 
över 17 000 elever totalt.
 – Det betyder att ungefär 50-60 000 av Uppsalas in-
vånare har mer eller mindre daglig kontakt med skolan, 
om man till eleverna räknar in även två föräldrar, berät-
tade Lars Romanus inledningsvis.
 Skolfrågorna berör många med andra ord, även i 
Tuna, Stavby, Rasbokil och Rasbo.
 – Just nu finns det inga tankar att förändra skolans 
organisation och struktur i Rasbobygden, lugnade Ro-
manus de närvarande. Det fanns förslag på att lägga ner 
tre mindre skolor på landsbygden, men politikerna har 
sagt nej till det och lovat att skjuta till de pengar som 
behövs.
 Lars Romanus gick igenom de punkter där skolin-
spektionen riktat kritik mot Gåvsta skola och lovade att 
man har tagit tag i frågorna. Kritiken gällde bland annat 
att skolans ledning saknade pedagogisk utbildning. Där-
för har Caroline Sedin anställs som tillförordnad rektor. 
Hon ska vara kvar till en mer permanent lösning har hit-
tats.  Enligt uppgift finns många kvalificerade sökanden 
till tjänsten.
 Ett generellt problem för skolan är att det inte finns så 
många legitimerade lärare som skulle behövas.

– Men det är bra behörighet på lärarna här ute. På fritids 
är det lite sämre. En annan viktig sak är också att behålla 
eller öka antalet elever i landsbygdsskolorna.
 – Där ligger man bra till i Gåvsta, konstaterade Lars 
Romanus. Här är det i stället skollokalerna man måste ta 
tag i. En paviljong faller för tillståndstrecket 2018 och 
måste alltså ersättas innan dess.
 – I Stavby är man egentligen lite för trångbodda. Sko-
lan har kapacitet för 75 elever men man är cirka 100. 
Fast man har förklarat att man klarar det. I Tuna skola 
skulle man behöva bli lite fler elever.
 Hur klarar sig de eleverna som har gått på skolorna 
i Tuna, Stavby eller Gåvsta senare i livet jämfört med 
elever från stadsmiljön? Det undrade Percy Westerlund 
och trodde att det gick bra. Något direkt tydligt svar går 
dock inte att få för närvarande ur tillgänglig statistik. 

BERTIL LUNDVIK

Bränder på skolgården oroar
Vid några incidenter kring skolan i Gåvsta har mindre 
bränder anlagts under kvällar och helger. Det har fått 
skolan att rikta sig direkt till alla föräldrar:
 Under de senaste veckorna har vi vid flertal tillfällen 
påträffat eldhögar på skolgården. Eldandet har skett på 
kvällar och helger. Vi uppmanar er föräldrar att samtala 
med era barn om faran med att elda. Vi kommer i klas-
serna prata om detta med eleverna.

Med vänliga hälsningar
Caroline Sedin, t.f. rektor

Sjukgymnastik på Rasbo vårdcentral
Som ett led i att utöka servicen på Rasbo vårdcentral 

finns nu även sjukgymnast Sara Abrahamsson på 

plats. Sara har tidigare arbetat på Östhammars vård-

central men kommer nu finnas i Rasbo tre dagar i 

veckan.

Förutom grundutbildning har Sara vidareutbildning i 
bland annat akupunktur, OMT (ortopedisk manuell te-
rapi) steg 2, idrottsmedicin och medicinsk träningste-
rapi.
 Vad gör en sjukgymnast? Jo, sjukgymnasten under-
söker, förebygger och behandlar olika funktionsnedsätt-
ningar samt ger smärtlindring. Hos sjukgymnasten kan 
du få hjälp vid akut eller långvarig smärta i kroppens 
muskler och leder. Sjukgymnasten behandlar också 

kroppen vid skador och sjukdomar i nervsystemet, reu-
matiska besvär, idrottsskador, överbelastningar och ef-
ter operation eller då man nyligen tagit av gips.
 Ibland behövs manuell behandling i någon form. 
Den manuella behandlingen gör att musklerna och le-
derna mjukas upp och blodgenomströmningen ökar så 
man blir mindre stel. Detta kan i sin tur göra att man 
får mindre ont. Ofta kompletteras manuell behandling 
med andra metoder som akupunktur och rehabiliterande 
träning.
 För att komma till sjukgymnasten ringer man själv 
och bokar tid. Man kan också få remiss från sin läkare. 
Ett besök kostar 100 kronor (frikort gäller) och för till-
fället är det mycket kort väntetid till sjukgymnasten.

Telefon till Rasbo vårdcentral är 018–611 03 30.



Stipendium till 
Rasbo orientering
Vi kan med glädje meddela att Rasbo IK:s orienteringssektion har 

tilldelats stipendium som utdelas till minne av orienteringsvännen 

och gynnaren Nils Wåhlén.
 
Efter rekommendationer från övriga orienteringsklubbar i Upplands-
distriktet har sektionen med glädje mottagit femtusen kronor till ung-
domsverksamheten.
 Engagerade tränare har framgångsrikt satsat på att lära ut oriente-
ring under lekfulla former till barn och ungdomar under det gångna 
året. Dessutom ar elektroniskt stämpelsystem med stämpelbrickor in-
förskaffats och nya tränare har deltagit i barntränautbildning där de 
fått tips och idéer på roliga övningar.
 År 2014 började med en av de nya idéerna: inomhusorientering i 
Hall 2000 den 8 mars. Sektionen har också hållit en kortare nybörjar-
kurs för vuxna.
 Kom gärna på våra barn- och ungdomsträningar på torsdagar klock-
an 18 för att delta i orienteringsleken.  Samling bakom Hall 2000. Alla 
är varmt välkomna!
 Den som vill få mer information om kommande aktiviteter kan titta 
på hemsidan: www2.idrottonline.se/RasboIK-Orientering

ERIKA JANSSON

Årets ristare blev två
Utmärkelsen Årets Ristare 2013 tilldelades Eva och Irène Skantz.

Båda var närvarande på RiS årsmöte den 5 mars i Gåvsta skolas mat-

sal och hyllades med diplom och blommor. 
 Eva och Irène Skantz får utmärkelsen för att de ”med brinnande iver 
och uppfinningsrikedom gör ljusvandringen i Rasbokil till ett oför-
glömligt minne” som motiveringen lyder.

Rasbokils Hembygdsförening
Byvandring. Söndag 18 maj kl 13.00

Vi tittar efter soldat- och dragontorpen.
Samling vid Rasbokils kyrka.

Medtag kaffekorg.

Rasbokils Bygdegård
för möten, fester och konferenser

Lokalen är utrustad med 
porslin för 90 personer.

Konferensutrustning i form av 
storbildsskärm och projektor

på nedre plan /stora salen samt 
40” skärm i mindre 

konferensrum /övre plan.
För mer info om uthyrning och 

bokning av bygdegården
ring 018-3511 88 och 

prata med Håkan och Eva

Rasbokils Nya Bygdegårdsförening
www.rasbokilsbygdegard.se

Pryl- och Plantloppis
10 maj kl 10-14 i Tuna Bygdegård

Vill du sälja?
Ring Anette  tel 0709-92 54 33

Kostnad 100kr / bord

Arr: Tuna Bygdegårdsförening

 

Detta är nummer 2 av Ristaren 
2014. Nästa nummer utkommer 
runt midsommar med manus-
stopp 4 juni.
Redaktör är Bertil Lundvik som 
tacksamt mottar tips, annonser, 
bilder och artiklar om livet i Ras-
bobygden. 
Adress: 
bertil.skarpvreten@gmail.com
Post skickas till: 
Skarpvreten 1, 755 95 Uppsala.

Titta gärna in på vår hemsida 
också: 
www.rasbo.org

Eva och Irène Skantz tilldelades utmärkelsen Årets Ristare 2013.

Nationaldagen
firas traditionsenligt 

fredagen den 6 juni på 
GÅVSTA  GAMMELGÅRD

klockan  18.00
Frågelek • Tal • Kaffebjudning

Välkommen
 Rasbo Hembygdsgille

http://www.rasbokilsbygdegard.se/
mailto:bertil.skarpvreten@gmail.com

