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Årets Ristare

För att det ska fungera behöver du kunna ta emot dem
och skjutsa och hämta mellan olika evenemang som de
Tack för era insatser och möjligheten för erbjudandet
deltar i. I gengäld kan du få vänner för livet, vem vet.
”BREDBAND TILL ALLA”
Elva företag och föreningar iTEXT
bygden
nns med och
: LARS-ﬁ
GUNNAR KARLSSON
sponsrar, allt från Företagsamma kvinnor
Rasbo
FOTOoch
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kyrkoråd till Hall 2000 och ICA Allköp.
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Byggande
i Rasbobygden

På gång till alla

”Rasbobygden
nu och då”

Ett tema i fokus på årsstämman med stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom var byggplaner och strategier
utifrån kommunens översiktsplan och landsbygdsprogram.

Bygdeskriften ”Rasbobygden nu och då” är tryckt och
på väg ut till alla boende i Rasbobygden.

I tjänstemannarollen tolkas det med möjligheter för en
utveckling av Uppsalas landsbygd, medan människor i
en levande bygd inte kan uppleva sina ambitioner möjliga att utveckla i önskad takt. Helt klart fångades instängningseffekterna med ett begränsat reningsverk och
när volymen är nådd ska avloppet kulverteras till Uppsala samtidigt kopplat till ekonomi först vid 2000 bostäder! Bara bekräfta och snacka död hand? Här måste helt
andra lösningar till!
Vidare ﬁnns det väldigt mycket begränsningar i byformationer och dess omland för bostadsetableringar
med hänvisning till miljö.
Helt klart ser Rasbobygden mer av möjligheter än de
styrande centrala målen. Mats Norrbom öppnade upp
för att fortsätta dialogen med ett möte med handläggare
senare under 2017.

Skriften har tagits fram genom många personers delaktighet med Gunilla Zetterling, Manda Björling och
Lars-Erik Karlsson som operativ redaktionsgrupp. Finansieringen har Uppsala Kommun bidragit med beträffande materialkostnad och tryck. Medan det är helt ideellt arbete med texter, bilder och distribution, som gjort
skriften möjlig till din postlåda.
Här lyfts mycket från historia och det som formar dagens vardag i Rasbobygden. Målgruppen är inte bara till
boende på ort och ställe, utan ska ge inspiration vid/till
besök och även lyfta kvalitéer för ett val till boende eller
verksamhetsetablering. Du kan även hitta platser, som
du kanske ännu inte upptäckt.
Har du missats i utdelningen eller din postlåda varit
överfylld, men du kanske också behöver ett nummer till
en god vän? Då ﬁnns lösningen att kontakta Gunilla Zetterling, 070-282 12 60, gunilla.zetterling@telia.com

LARS - GUNNAR KARLSSON
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Rasbo i samverkan
med ditt
medlemskap 2017

Aktiv 82-åring
söker eldsjälar
Rasbo gymnastikförening fyller 82 år i år men är i
allra högsta grad aktiv. Dock behöver sällskapet ﬂer
intresserade och eldsjälar i styrelsen.

RiS önskar ditt personliga stöd för att vara en röst för
Rasbobygden inom olika områden med fokus på livskvalitéer och utveckling i din/vår del av Uppsala Kommun.

Avgående ordförande avtackades redan i februari och
när detta nummer av Ristaren kommer ut har föreningen
precis hållit extra årsmöte för att sätta ihop en ny styrelse.
Föreningen arrangerar bland annat vuxengympa, Tabata, under ledning av Helena Sedvall.
Dessutom tillhandahåller föreningen även lättgympa
för vuxna, barngymnastik och showdans för barn.
Planer ﬁnns även att starta upp cirkelträning.
I dagsläget håller man till i Hall2000, Rasbokils bygdegård samt i Rasbo församlingshem. Aktuellt schema
och träningstider ﬁnns att läsa på föreningens hemsida:
http://idrottonline.se/RasboGF-Gymnastik
Föreningen ﬁnns också på Facebook under namnet
Rasbo GF: www.facebook.com/rasbogf

Medlemsökning från 40-talet medlemmar till 2016 med
drygt 260 medlemmar ser RiS som legitimitet för sitt
arbete. Du som upplever betydelsen med att i den här
formen ge uttryck för det lokala livet och tillhörande
processer bekräftar det med medlemskap 2017 genom
att sätta in 50 kr per person på pg 195883-4, Rasbo i
Samverkan. Skriv Medlem 2017, ditt namn och ev. andra inom familjen, telefon och e-post.
Inbetalningskort kommer även att distribueras till
hushållen i samband med utdelning av bygdeskriften
och vi tackar alla som redan betalt medlemskap 2017.
LARS - GUNNAR KARLSSON

MARTIN ÖJES

”Alla kan surfa”-kursen

En omgång av ”Alla kan surfa”-kursen kommer att köras under våren och återkomma till hösten.
Kontaktperson Gunilla Zetterling, 070-282 12 60, gunilla.zetterling@telia.com
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Rasbo Vårdcentral på
vårdstyrelsens hotlista!
terperioden. Inga Köpsén lämnade över 1200 namn,
som söker en öppen vårdcentral i Rasbo. Ett uppföljningsmöte i september med Malena Ranch och hennes
sekreterare, eftersom ingen öppning kommit till stånd.
Det önskades mer tid med återkoppling i januari 2017
och till dess även se på möjligheten med en annan vårdgivare än Landstinget. Ingen återkoppling har sedan erbjudits trots upprepade påminnelser.
Söndagen den 12 mars önskade UNT, Anna Hellberg,
göra ett reportage om Rasbo Vårdcentral och på några
timmar fanns 60-talet personer vid vårdcentralen för att
sluta upp för en öppen vårdcentral. Utifrån detta stöd
togs initiativet för namninsamling och där drog Inga
Köpsén en pappersvariant och Björn Gullefors en digital variant med kommentarsfält. Svaren i
kommentarsfältet omfattade mycket tydliga
vårdval för livskvalité.
Den 24 mars kunde namnlista med drygt
1250 namn med kommentarerna lämnas till
vårdstyrelsens samtliga ledamöter och till media.
Ett tack till alla som engagerat tyckt till för
en levande och fungerande del av Uppsala
Kommun, medan även de ledande delarna av
Uppsala Kommun och förvaltande ett nyligen
antagit Landsbygdsprogram till det mesta tittar oengagerat i golvet.

En lång process om att åter öppna den helrenoverade
Rasbo Vårdcentral hotas nu av ett förslag om permanent nedläggning vid vårdstyrelsens sammanträde
30 mars.

En vattenskada hösten 2015 stängde vårdcentralen, men
den har varit färdigrenoverad från mars 2016 och vårdstyrelsen har inte prioriterat bemanning och öppnande
utan prövar nu enklaste vägen med nedläggning. Trots
en öppen dialog från RiS årsstämma 2 mars, när Maria
Gardfjell sms-ade Malena Ranch och ﬁck det lugnande svaret ”rekrytering av personal pågår”. Vid Malena
Ranchs möte i Rasbo 13 april hanterade hon allt som
schemaläggning och fortfarande öppning efter semes-
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Till hösten – vart tar bussen vägen?
Henriksberg och Lejsta, men inte in till Gåvsta. 886
tar sedan väg 288 från rondellen till Uppsala med både
på- och avstigning i båda riktningarna. En ny linje 118
utgår från Gåvsta via Skeke-Vallby-Örby till Uppsala.
Lösningen ger kvartstraﬁk för en stor del av dygnet på
väg 288 från korsningen Frötuna/Örby förbi Grän-Hovgården-Lindbacken-Jälla-Vaksala-Eke.
Negativa synpunkter var att linje 886 fortfarande
förlorade en del av sin konkurrenskraft mot bilen med
svängen via Henriksberg-Lejsta. Vidare noterades försämring med att nå Gåvsta från/till Alunda.
De negativa konsekvenserna får prövas efter höstens
sjösättning och hanteras vid justering av framtida tidtabeller. Sammanfattningsvis konstaterades att traﬁkprogrammet var mer kundanpassat än tidigare.

I Gåvsta Skola mötte Johan Wadman och Johan E
Lundh från UL en grupp rasbobor och samtidigt presumtiva kunder om framtidens kollektivtraﬁk utifrån
beslutet med nytt traﬁkprogram till hösten 2017.

Johan Wadman gav i inledningen lite siffror på UL som
helhet. I pengar sett utgör regiontraﬁken 700 miljoner,
stadstraﬁken 400 miljoner och tåget 320 miljoner. Regiontraﬁken har 290 bussar i drift för att klara sina åtaganden.
Ansvaret för olika servicefunktioner fördelas oftast
enligt följande. Kommunen hanterar frågor om pendlarparkeringar, Traﬁkverket har anläggande och underhåll
av hållplatserna och hos UL hanteras väderskydden. Beträffande väderskydden på landsbygden arbetas med en
ny policy, som bör landa i ﬂer vindskydd utifrån andra
perspektiv än inom tätortstraﬁken.
Johan E Lundh redovisade hur bussen går i höst enligt beslutet. Linje 886 går Alunda-Uppsala via Hov-
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Fullsatt på uppstartsmötet för
Södra ﬁberetappen

Sen beror det ju också på vilken router man har från
början. Alina vill gärna prata med varje kund för sig
utifrån deras behov. Alina hjälper också till med installationstjänster i hemmet. Avdragsgillt med RUT.
Simon Bech och Jonas Wallin från Bredbandsbolaget presenterade både bolaget och sina tjänster. Det särskilda erbjudandet gäller bredband, TV och fast telefoni
över ﬁbern samt rabatt på abonnemanget för mobiltelefoni. Det blev många frågor om vilka TV-kanaler som
går att få, och hur man t.ex. kan se Premier League-matcher, ﬁlm och serier eller andra specialintressen.
Ownit ingår tillsammans med Bredbandsbolaget i
Telenor-koncernen. Fokus ligger på korta svarstider i
supporten och nöjda kunder. Den som svarar på supportnumret ska kunna svara på allt. Dvs både teknik,
eller om det är strul med fakturan. Man har vunnit ﬂera
utmärkelser på det området. För Bredbandrasbo ﬁnns
ett erbjudande om 6 månader för 99 kr/mån, och därefter ordinarie pris på de ﬂesta hastigheter.
Dennis Majlöv presenterade Bredbandsgruppen
som gör installationer och ger hjälp att komma igång.
Företaget har interna utbildningar för sina tekniker så
att alla kan göra lika bra installationer och ge god kom
igång-hjälp. Liksom Alina kan man göra RUT-avdrag
för hjälpen.
Fotnot: Alina Systems har i skrivande stund försatts
i konkurs / Red

Gåvsta skolas matsal räckte nätt och jämnt till för alla
som ville höra Bredbandsbolaget, Ownit, Bredbandsgruppen och Alina berätta om tjänster och produkter
som kan vara intressanta för de i Södra etappen som
får en ny ﬁberanslutning.

Gustav Ståhl och Christian Östling, IP-Only och byNet,
informerade om aktuellt läge i Södra etappen och i de
övriga. Gustav poängterade att Bredbandsbolaget och
Ownit har specialerbjudanden som de bjudits in av RIS
för att presentera, men att man förstås kan välja något
av alla de andra erbjudandena i det öppna nätet.
Björn Gullefors, Västra etappen och Bredbandrasboprojektet, berättade hur man kan tänka i val av hastighet. 100 Mbit räcker för det mesta man vill göra, men
250 Mbit kanske bara kostar några tior mer. Ofta är den
egna utrustningen hemma en ﬂaskhals. I hastigheter
över 100 Mbit så behöver nätverket hålla Gigabit-standard. Trådlösa produkter ska ha 5GHz för att få ut högre
hastigheter. Till utrustning som är stationär (TV, spelkonsoler, stationär dator etc) så är det bra att dra fram
nätverkskabel. Detta kan man göra själv eller ta hjälp av
Alina eller Bredbandsgruppen.
Andreas Franzen (Alina) visade upp routrar och accesspunkter från Asus. För att få specialpriserna för
det här projektet så behöver man komma till butiken
på Kungshörnet. Enligt Andreas kan den gamla routern
visst duga, men en router står på dygnet runt och slits.

TEXT
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Nästa nummer utkommer 1 juni med manusstopp 15 maj.
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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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Anmälan för bredbandsanslutning
Rasbo Norr stänger 20 april
skitigt i den här tiden och jobbet får tas med hänsyn,
tolerans och ses övergående. Tomtprojekteringen har
påbörjats och ﬁberblåsningen kommer igång i senare
delen av maj. Anmälan för anslutning stänger 20 april
för att kunna fullfölja produktionen.
I Rasbo Öst ﬁnns förslagen till ledningsdragning på
gång för utskick till markägarna. Är upplägget ok, så
kan förslaget undertecknas och returneras. Kontakter
tas annars med Carl Högfeldt, 073-701 21 83 och LarsGunnar Karlsson, 070-753 08 17, för information och
revidering.
Schaktning beräknas påbörjas under sommaren och
anmälan för ﬁberanslutning är fortfarande öppen.
Har du behov av kontakt med produktionen?
Schakt: 076-830 40 76, ﬁber@kjs.se
Fiberinstallation: 08-559 255 02, lars@fundeco.se

Det är fortfarande öppet för att anmäla anslutning till
sin fastighet i området Rasbo Norr (Rasbokil-Jobsbyn-Ubby-Stavby-Sunnersbol) till kampanjpriset
19.900 kr ”all inclusive” anslutning till insida vägg,
sidobyggnad 8000 kr och lägenhet samma byggnad
4000 kr. Därefter går det inte att ansluta sig förrän
området är driftsatt och till den högre prisnivån.

Den rent operativa ﬁberprocessen
I Rasbo Södra är grävningar vid Grän och Grönviken på
väg att avslutas. Sedan kvarstår ett fåtal kortare sträckor
på grund av vinterns tjäle. Området har nu p.g.a. samma
tjäle bortåt 100 tomtanslutningar att angripa under april.
Runt 50% av området har sin ﬁber inkopplad idag.
Nu är gräv- och schaktjobben i gång från två håll
i Rasbo Norr. Det körs både ”pizzastigen” upp mot
Rasbokil och Sunnersbol-Bolsbyn mot Stavby. Allt är

Barnpingisen åter i Rasbokils Bygdegård
vilka verkligen uppskattas. Som avslutning på säsongen
planeras ett enklare KM, klubbmästerskap, där alla redan på förhand är vinnare då de kommit så långt i sin
utveckling under första säsongen!
Hur många blir vi i lokalen nästa år?

Sen i höstas spelar nu igen barn och ungdomar pingis
i Rasbokils bygdegård. Drygt 20 barn i åldrarna 7-12
år tränas en gång i veckan av föräldrar som spelade
aktivt under många år när de själva var barn.

Barnen lär sig snabbt. Allt från grundslag till loopar lärs
ut i den nya om- och utbyggda bygdegården, där idag
fyra bord får plats. Vissa av barnen har nu även tagit
steget till att tävla i vårt distrikt. Det har resulterat i både
erfarenheter och en hel del priser från de första tävlingarna med ett ”sjysst” upplägg för barn och ungdom. I
dessa tävlingar går samtliga spelare till A- eller B-slutspel efter inledande gruppspel. Barnen får själva döma
matcherna så det blir en hel del matcher och domaruppdrag för de startande per tillfälle.
Mycket lärorikt. Viktigast nu för barnen verkar vara
just att få spela “match” så det blir mycket av den varan
på träningarna samt en hel del lekfulla kontrollövningar
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Vi söker dagbarnvårdare i Rasbo

Vi söker dig med intresse och engagemang för barn och barns utveckling. Det är önskvärt om du har utbildning som barnskötare eller förskollärare men personlig lämplighet och hemmets förutsättningar för att bedriva pedagogisk omsorg har stor betydelse.

Vi söker nu en dagbarnvårdare som är bosatt i Rasbo eller Rasbokil.
Vi söker även en

dagbarnvårdare på ett vikariat till Gåvsta.

Kontakta Katarina Rick, biträdande chef Familjedaghem
Tfn: 018-727 74 68
E-post: katarina.rick@uppsala.se
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Företagsamma kvinnor i
Rasbobygden

Inbjuder till Nortuna gård –
guidning av Ostindiska muséet och
förtäring på Kafé Sparrman och en
tur i trädgården.
Tisdagen den 30:e maj kl 18.00.
Vi träffas vid gamla ICA Vallby
kl 17:30 för samåkning.
Anmälan görs till
Gunilla Zetterling 070-282 12 60
senast 26 maj.
Varmt välkomna!

Rasbo Hembygdsgille
inbjuder till

Årsstämma
Söndag 7 maj kl. 18.00
i Gammelgården, Gåvsta.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Information och diskussion om den
kommande byggnationen vid
Gammelgården.
Kören Våghalsarna underhåller.
Kaffe.
Städ och trädgårdsdag
Lördag 13 maj kl. 9.00
vid Gammelgården.
Korv serveras.
Vårutﬂykt
till Modelljärnvägens hus,
Söderby, Alunda.
Kåseri av Lars-Erik Karlsson om:
”Järnvägen genom Rasbo
som aldrig blev av”.
Avfärd från Gammelgården
i Gåvsta lördag 20 maj kl. 10.00.
Samåkning i egna bilar.
Ingen anmälan behövs.
Välkomna!
Styrelsen

Vårutﬂykt

Till Slåttmyrans naturreservat
Söndagen 23 april kl 10.00.
Vi samlas på parkeringen vid
Bygdegården Tibble Rasbokil.
Stigen runt naturreservatet är
3 km. Vi gör uppehåll vid gränsröset mellan Stavby, Rasbokil och
Alunda och äter den medhavda
matsäcken.
Välkomna hälsar
Rasbokils Hembygdsförening

Byvandring i Tibble

Söndagen 7 maj kl 10.00.
Vi samlas på parkeringen vid
Bygdegården Tibble Rasbokil.
Välkomna hälsar
Rasbokils Hembygdsförening

Rasbokils Bygdegård

Vad vi erbjuder
Fina lokaler för olika aktiviteter
och fester.
Fullt utrustat kök med diskrum.
Festlokalen är utrustad för 100
personer sittande. I denna ﬁnns
också projektor, storbildsskärm.
Konferenslokalen på övervåningen
är lämplig för mindre möten,
studiecirklar och andra aktiviteter
med 40” bildskärm och trinettkök.
Internetuppkoppling ﬁnns i hela
huset.
För mer info om vad som gäller
uthyrning samt
bokning, ring 076-351 00 76
www.bygdegardarna.se/rasbokil
e-post rasbokilsbygdegard@gmail.com

Auktion och loppmarknad
Lördagen 27 maj
vid Rasbokils Bygdegård
Ni har möjlighet att skänka föremål där behållningen går till
Bygdegårdsföreningen,
eller sälja för egen räkning.
Ni kan också hyra bord för egen
loppis för 100 kr.
Inlämning av föremål
vid Bygdegården:
Onsdag 24 maj kl 15-18
Torsdag 25 maj och fredag 26 maj
kl 12-15
Söndag den 21 maj kan vi hjälpa
till att hämta skänkta föremål,
kontakta Håkan Andersson tel
070-590 76 71.
Ytterligare information kommer
via ﬂygblad.
Har ni frågor kontakta även
Bengt Stenberg 070-673 01 08,
Håkan Sahlin 070-227 52 92 eller
Johan Pettersson 073-983 14 73.
Arrangör: Rasbokils Nya
Bygdegårdsförening
i samarbete med
Christian Vogeler

Rasbo IK:s fotbollsektion

27 maj så är det Fotbollens dag på
Rasbo IP, då spelas det fotboll hela
dagen med Rasbos duktiga fotbollslag! Vi grillar hamburgare,
säljer korv, kaffe och andra godsaker. Lotterier och tävlingar!
Gratis inträde. Välkomna!
Rasbo IK:s Herrar A-lags
hemmamatcher på Rasbo IP
27 april kl 19.00 RIK–Tierps FF
14 maj kl 14.00 RIK–Hallsta IK
28 maj kl 14.00 RIK– IK Hinden
(denna match ﬂyttas ev till 27 maj)
4 juni kl 14.00 RIK–Skuttunge SK
11 juni kl 14.00 RIK–Vattholma IF
21 juni 19.00 RIK–Månkarbo IF
28 juni kl 19.00 RIK–HargÖsthammar FF
Kiosken är öppen! 40 kr inträde
eller köp ett årskort med inträde
till alla hemmamatcher 200 kr!
Fritt inträde för 18 år och yngre.
VARMT VÄLKOMNA!
Reservation för ev ändringar.

Bli medlem i
Rasbo hembygdsgille!

Vi arrangerar bl.a. berättarkväll,
årsstämma, nationaldags- och
midsommarﬁrande, slåtterkväll,
bygdespel, öppet hus i samband
med kakkalaset och hembygdsdagen. I år kommer vi att ge ut en ny
bok, Rasboglimtar 2017,
den nionde i ordningen.
Vi hoppas att du uppskattar att
Rasbo hembygdsgille håller bygden levande och att du vill stödja
gillet genom att vara medlem. Vår
medlemsavgift är låg, för fem år är
avgiften totalt 100:- per person!
Betala till plusgiro 96 64 20-2 in
100:- per familjemedlem som ska
vara med och ange namn och
epostadress!

Sugen på ett roligt
sommarjobb?
Rasbo IK har ett stort behov av domare som kan döma
9-11 manna under säsongen 2017.
Är det någon förälder, ungdom, ledare eller vet
du någon som är sugen på att börja döma 9-11 manna
så skicka ett mail till rasboikfotboll@gmail.com
Rasbo IK betalar utbildningen.
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