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Semesterledighet
”beviljas”
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Tunabygdens
Hassan
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Vägverkets ansvariga informerar och svarar på frågor om vägbygget. Kommunalrådet Stefan Hanna
ﬁnns på plats inhämtar synpunkter och svarar på frågor om kommunens åtgärder för traﬁksäkerheten.
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 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?
Blir det bättre gatubelysning i bygden, till exempel
vid Tuna?
Välkomna!
Närlivsbutiken i Tuna drivs sedan mer än 15 år tillbaka av Hassan Ghasemi. Han åker dagligen från Sävja i
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Uppsala och öppnar sin butik kl. 12-21.

Nu prövar Stavby skola nya grepp för att göra matematiken lättare gripbar för eleverna. Lärarna har varit
Butiken
har livsmedelssortiment,
på vidareutbildning
i den speciela tidningar
pedagogikm.m.
som men
aninte
minst
Hassans
personliga
och kommit
engagevänds,
och nu
har kommunen
ochöppenhet
kyrkan också
överens
om markfrågan.
Numötesplatsen
ska det alltså
anläggas en
mang
skapar
betydelsen av
i Tuna.
”matte-trädgård”
vid
Stavby
skola
på
mark
sommed
delvis
Några ortsbor tog initiativet på Facebook
en
hört till kyrkan.
spontan insamling för Hassan till semesterledighet, som
Pengar till projektet kommer från Uppsala kommun.
snabbt gav 25000:- och ett tack till Hassan för att alltid
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Detta är ett EU-projekt för att öka kunskap och förståelse mellan elever från EU:s alla medlemsländer och
kallas ”YES-event”. Många av aktiviteterna och studiebesöken 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 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
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, allt från Företagsamma kvinnor och Rasbo
kyrkoråd till Hall 2000 och ICA Allköp.
������ � �������

vara på plats dagligen i bygden. Initiativtagarna m.ﬂ.
håller butiken öppen de dagar Hassan får ledigt med sin
familj.
���������������
RiS uppmärksammade Hassan till ”Årets Ristare
������ ��� ������� �� ��� ��������� ������ ������� �� ����
2008”.
Utmärkelsen delas till någon person som gör ak�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
tiva
insatser inom Rasbobygden.
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Ristaren önskar Hassan välförtjänta och sköna dagar.
���������������������������������������
Vi ��������������������������������������
hoppas få återkoppla i ett senare nummer- Vad gör
man av lediga dagar, när de uppstår efter 10 år av ständig närvaro?

Stor ökning av ﬁberbeställningar
Beställningar av bredbandsﬁber till Rasbobygden har
ökat kraftigt efter informationsmötena i slutet av januari. Den 17 februari hade nära 700 hushåll beställt ﬁber
och i ﬂera områden ligger man nära att ha ett tillräckligt
underlag för utbyggnad. Stadsnätet har nu öppnat möjlighet att beställa via nätet och har därför bestämt att
ﬂytta fram sista beställningsdag till 6 mars.

De två informationsträffarna i Gåvsta och Tuna om ﬁberprojektet fyllde lokalerna.
– Kul att komma ut och träffa alla och inte bara maila.
Särskilt som intresset var så stort. Vi överfyllde först
matsalen i Gåvsta skola på tisdagen. Sen fyllde vi Tuna
Bygdegård precis lagom på onsdagen, rapporterade
Björn Gullefors.
Ska du bara ansluta ett (1) hus kan du nu beställa via
nätet, länken hittar du på www.bredbandrasbo.se. Eller
så går man in på Ica Vallby och hämtar pappersblanketter och villkor. Du måste använda pappersblanketterna
om du ska beställa en extra anslutning till uthyrningsdel
eller till ett extrahus inom samma fastighet.
Beställ senast 6 mars.

Som framgick på informationsmötena skulle beställningar innan 17 februari styra vilka områden som har
tillräckligt underlag för att byggas ut redan i år. En preliminär bedömning från Stadsnätet är att det kommer
vara tillräckligt med beställningar för i vart fall den första etappen från Storvreta och mot Vallby. Det ser också
bra ut i andra etapper, men beställningarna behöver öka.
Därför har man bestämt att för planeringen väga in beställningar som kommer fram till och med 6 mars.
Beställningar därefter är lika välkomna, men då kan
tidplaneringen för 2015 redan vara satt. Det behövs beställningar från 75 % av de boende i närområdet innan
6 mars för att byggnation ska kunna påbörjas i år. Hur
det ser ut i området visas på den sk. prick-kartan på
hemsidan. Sommarstugor, ödetomter räknas inte med
när måluppfyllnaden ska bedömas. Förutom tillräckligt
med beställningar behöver också markavtal slutas med
alla berörda markägare. Den frågan prioriterar Stadsnätet just nu.
Den första etappen kommer vara från Storvreta mot
Ica Vallby. Bor du i detta område är det alltså hög tid
att bestämma dig.
Bildspelet som visades ligger som utlovat på hemsidan. Mer info på www.bredbandrasbo.se

Från mötet i Gåvsta. Från vänster till höger, Björn Gullefors,
Robert Andersson (bredbandrasbo), Gustav Ståhl (Uppsala Stadsnät),
Marcus Ternstedt (ByNet)

Vem blir Årets Ristare?
Det är dags att komma med förslag på personer som får hederstiteln Årets Ristare.
Pristagaren utses av RiS styrelse och priset delas ut i samband med RiS årsmöte
som äger rum 11 mars 2015 i Gåvsta skola.
Det ska vara någon person som på ideell basis gjort en stor insats för bygden och människorna
inom någon av de gamla socknarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna, eller för hela bygden.
Förslag kan skickas till RiS ordförande: percy.westerlund@telia.com
eller till någon av de övriga styrelseledamöterna i RiS.

60-åring dansade ut julen
Traditionsenligt var det barnfest i Rasbokils bygdegård med ﬁka, dans kring granen och tomtebesök.

Det var lite extra uppmärksammat eftersom Centerkvinnorna i Rasbokil nu arrangerade festen för 60:e gången.
Alla barnen ﬁck som vanligt en påse med lite smått och

gott och som ett extra ﬁrande, ﬁskdamm med en liten
sak till barnen.
Stort tack till alla som deltog och tack till Gunno
Boström som alltid ställer upp och leder dansen
Rasbokils Centerkvinnor

Skolfrågorna på årsmötet
���������

Ristaren
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Vad händer med skolorna framöver i Rasbobygden?
Den frågan står i centrum vid Rasbo i Samverkans

Rasbo i Samverkan (R i S)

årsmöte den 11 mars. Kommunalrådet Caroline An-
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�����������������������
ÅRSMÖTE
�������������
Onsdagen den��������
11 mars
kl 18.30
��������������������������
i Gåvsta skolas
matsal.
�������������������������������
�����������������������������
������������������������������
����������������������������
������������������
�������������������������

Efter årsmötesförhandlingarna
blir kvällens tema
Vägverkets ansvariga informerar
”VÅRA SKOLOR
OCHoch svarar på frågor om vägbygget. Kommunalrådet Stefan Hanna
ﬁ
nns
på
plats
inhämtar
synpunkter
och svarar på fråFÖRSKOLORS
FRAMTID”
gor om kommunens åtgärder för traﬁksäkerheten.
frågor som kan
dyka upp under kvällen
KommunalrådNågra
Caroline
Andersson
är:
När blir allt klart? Varför
går vägbygget så sakta?
med tjänstemän
deltar
Hur och var blir påfarterna till 2+1-vägen? Blir det
några pendlarparkeringar?
Kommer
det någon infor•
mationstavla om bygden? Varför slutar gång- och cykelvägen mitt emellan ”Rasbomacken” och Lejsta?
Information från
bredbandsgruppen
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!

VÄLKOMNA
Styrelsen
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Nu prövar Stavby skola nya grepp för att göra matematiken lättare gripbar för eleverna. Lärarna har varit
på vidareutbildning i den speciela pedagogik som används, och nu har kommunen och kyrkan också kommit

dersson (s) kommer till Gåvsta skola för att ge svar.
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Gåvsta skola har under en tid klarat sig med tillfälliga
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lösningar, men behöver få permanenta för att klara lo������������������������
���� ������ ���������
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kalförsörjningen
Eller planerar kommunen
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för en lösning där nybyggda skolor i Lindbacken ska
����������������������������������������������������
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lösa behoven? Och planeras för fortsatt liv för skolorna
Detta är ett EU-projekt för att öka kunskap och förståi Stavby och Tuna?
else mellan elever från EU:s alla medlemsländer och
kallas ”YES-event”. Många av aktiviteterna och studieFörhoppningsvis får vi besked om dessa frågor på
besöken eleverna kommer att göra sker inne i Uppsala,
men värdskola är Gåvsta skola.
årsmötet.
Så många besökare till bygden ställer också krav på
värdfamiljer som kan ta emot eleverna, så fortfarande
Senaste nytt från ﬁberprojektet kommer förstås att
söker skolan hjälp med det.
Kan du tänka dig att ta emot elever kontakta Ann Cabehandlas.
Pris till Årets Ristare kommer också delas
rolin Lundgren eller Åsa Wanhainen på Gåvsta skola
telefon 018-727
14
84
eller
018-727
74
Mailadresut. Och så blir78. det
vanliga årsmötesfrågor.
serna 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, allt från Företagsamma kvinnor och Rasbo
kyrkoråd till Hall 2000 och ICA Allköp.
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Rasbo Hembygdsgilles
planerade aktiviteteter 2015
Musikkafé, söndag 8 mars kl 18.00 i Rasbo församlingshem. Bobos
orkester spelar och underhåller. Kaffe.
Årsstämma, söndag den 10 maj kl 18.00 i Gåvsta Gammelgård.
Kaffe.
Vårutﬂykt, lördag den 30 maj till Kalle Jularbomuseet och ett välbevarat skolmuseum i Morkarla. Avfärd från Ica Vallby kl. 10.00 i egna
bilar, medtag matsäck. Ingen anmälan behövs.
Nationaldag, lördag den 6 juni kl 18.00 i Gåvsta Gammelgård.
Kaffe.
Midsommarafton, fredag den 19 juni kl 12 klär vi stången och kl 13
börjar dansen, vid Gåvsta Gammelgård. Medtag kaffekorg.
Slåtterkväll, torsdag den 16 juli kl 18.00 vid Gåvsta Gammelgård.
Förtäring.
Bygdespel, 7,8 och 9 augusti ”Storklockan ringde efter Mor”, pjäs av
Karin Alinder. Gåvsta Gammelgård.
Mer info på /www.rasbobygdespel.se/
Öppet Hus, lördag den 15 augusti kl 14-16 i samband med Kakkalaset. Visning av inventarier, foton och skriftliga arkiv.
Gåvsta Gammelgård.
Hembygdsdag, söndag den 16 augusti. Kl. 11.00 friluftsgudstjänst,
kl 13.00 övrigt program, vid Gåvsta Gammelgård. Musik, föredrag,
utställning, tipstävling, servering m.m. Ett fullspäckat program!
Hemsida: www.rasbohembygdsgille.se
Facebookgrupp: Rasbo Hembygdsgille
Alla varmt välkomna, önskar styrelsen! Vi behöver ﬂer värdar som
vill hjälpa till med att sköta om Gammelgården. Intresserade kan
kontakta Manda Björling på: 018-36 36 69 el. 070-439 37 65.
De som vill få ytterligare information om kommande aktiviteter via
e-post, skicka ett meddelande till:
Otto.Ostrom@rasbohembygdsgille.se
så läggs ni till i e-postlistan.

Hjärtstartare i bygden

Hjärtstartare i Rasbobygden
ﬁnns på följande platser:
• ICA Vallby
• ICA Alunda
• Rasbo vårdcentral
• Alunda vårdcentral
• Hall 2000
• Rasbo församlingshem
• Stavby församlingshem
• Tuna kyrkstuga
• Klockarbol Rasbokil

Rasbokils Hembygdsförening
Kallar till Årsmöte
torsdagen 14 april kl 19.00
i Hembygdsgården
Kölinge, Rasbokil.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
I år med förslag om
föreningens stadgar.
Därefter gott kaffe med tilltugg.
Arkelogerna
Fredrik Larsson och
Thomas Eriksson
kommer och berättar om
utgrävningarna vid 288:an.

Detta är nummer 2 av Ristaren 2015.
Preliminärt manusstopp för nummer 3 är 14 april
med utgivning i början av maj.
Tips, annonser, bilder och artiklar om livet i
Rasbobygden kan skickas till
bertil.skarpvreten@gmail.com.
Titta gärna in på vår hemsida också:

www.rasbo.org

Ristaren passar på att önska
alla en Glad Påsk!

