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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!

Rasbo i Samverkans årsstämma

Den 12 mars genomfördes Rasbo i Samverkans års-
stämma. En p.g.a. virusrisken liten, men intresserad 
skara hade samlats i Rasbo församlingshem för kväl-
lens stämma och föredrag.

Ordförande vid stämman var Jonas Pettersson (c), andre 
vice ordförande i Uppsala kommuns gatu- och samhälls-
miljönämnd, som på ett effektivt sätt ledde förhandling-
arna. Han svarade även på några frågor som hade ställts 
i förväg om arbetsläget i kommunen avseende pendlar-
parkeringar och cykelväg i Rasbo.
 Vid stämman beslutades att föreningens ändrade stad-
gar, som antagits för första gången vid extra stämma i 
november, nu kunde antas för andra gången och därmed 
bli gällande. Stadgarna kommer att publiceras på fören-
ingens hemsida.
 Vidare valdes nya styrelseledamöter och ersättare. 
Ann-Charlotte Björklund, avgående sammankallande, 
avtackade två verkliga trotjänare som varit med i RiS 

från första början, Erik Höök och Allan Haddleton, med 
varsin blombukett.
 I samband med stämman presenterades föreningens 
verksamhetsplan för år 2020, den har också varit publi-
cerad på föreningens hemsida i god tid före stämman.
 Efter stämman konstituerade sig den nya styrelsen 
inom de valda ledamöterna med ordförande Birgitta Elf-
ving, vice ordförande Ann-Charlotte Björklund, sekre-
terare Roine Thunberg och kassör Britt Sofi  Karlsson. 
Den kompletta listan över nya ledamöter och ersättare, 
samt protokoll från årsstämman, kommer att publiceras 
på föreningens hemsida www.rasbo.org.
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Stiftelsen Tryggare Sverige föredrag 
vid RiS årsstämma
Efter RiS årsstämma pratade Jacob Ämtvall från Stif-
telsen Tryggare Sverige om brott och otrygghet i 
samhället. Under de senaste decennierna har brotts-
ligheten blivit ett allt större samhällsproblem. För 
att bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 
Stiftelsen Tryggare Sverige. Frågor som rör brott, 
otrygghet och brottsdrabbade har blivit allt viktigare 
under senare år.

Jacob belyste hur situationen ser ut idag, vilka utma-
ningar vi står inför och tänkbara lösningar. Han lyfte 
fram ett antal scenarier som bidragit till rådande situa-
tion. Stiftelsen menar att det började redan på 60-talet 
med ett antal politiska beslut, t.ex. om bostadsområdens 
utformning, det storskaliga Miljonprogrammet, förstat-
ligandet av polisverksamheten, sekretesslagstiftningen 
och narkotikapolitiken. Han pratade om ”ABC-städer”, 
som skapade skilda områden för arbete, boende och 
centrum, något helt nytt från tidigare levnadssätt. Dag-
tid fanns inga invånare hemma, den sociala kontrollen 
och kontakten med grannarna fanns inte på samma sätt 
som tidigare. 
 Samhällets avsaknad av agerande vid så kallade livs-
kvalitetsbrott i form av skadegörelse och klotter, ned-
skräpning, ungdomsgäng som stör ordningen i offent-
liga miljöer och liknande brott, bidrar till en nedåtgå-
ende spiral. För att öka tryggheten och arbeta brottsfö-
rebyggande påpekade Jacob att det är viktigt att snabbt 
vidta åtgärder som att laga krossade fönsterrutor, ta bort 

klotter och skapa offentliga miljöer som inbjuder till att 
visats i parker och på torg och att dessa upplevs säkra. 
Samhället och näringslivet måste visa att denna ”små-
brottslighet” inte är okej.
 Publiken fi ck mycket att refl ektera över, inte minst 
vad vi själva kan göra för att vårt närområde ska upple-
vas tryggt att vistas i. Vill du veta mer, besök stiftelsens 
hemsida www.tryggaresverige.org.

JACOB ÄMTWALL

Nytt från Uppsala kommun:

Nu är Uppsala kommuns landsbygds-
beredning igång    – ordförande har ordet
Landsbygdsberedningen har som uppdrag att arbeta 
långsiktigt och övergripande med kommunens lands-
bygdspolitik utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbarhetsperspektiv. Under mandatperio-
den är ambitionen att komma en bra bit på väg med 
att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner och 
sluta klyftan mellan stad och land. Detta är naturligt-
vis en mycket ambitiös målsättning som kräver nya 
idéer, och ett arbete som involverar både privata, of-
fentliga och ideella aktörer.

Landsbygdsberedningen är en parlamentarisk bered-
ning, med representanter för alla partier som idag ingår 
i kommunstyrelsen. Beredningens breda sammansätt-
ning borgar för långsiktiga och accepterade åtgärder 
mot reella brister men ett syfte är också att lyfta fram de 

fördelar som fi nns med att bo på landsbygden i Uppsala 
kommun.
 Som ordförande ser jag mycket fram emot detta ar-
bete. Jag hoppas på en konstruktiv diskussion, med högt 
till tak för att hitta de riktigt goda idéerna. Vi kommer 
att behöva kloka inspel från forskningen och från inter-
nationella exempel. Det är viktigt att lyfta fram värdet 
av landsbygden, men landsbygdsfrågan är också en de-
mokratifråga. Det offentliga ska vara till för alla med-
borgare i kommunen. Landsbygdsarbetet kommer både 
att handla om konkreta åtgärder och nya synsätt.

Helena Nordström Källström (MP), 
ordförande landsbygdsberedningen
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Lyckad bygglovsrådgivning i Rasbobygden

Föreningen Tunatorget stod som värd då chefer och 
handläggare från Uppsala kommuns Stadsbyggnads-
förvaltning besökte Rasbobygden torsdagen den 12 
mars. Mötet kom till stånd tack vare Servicepunkten 
Tunatorget, som tillkommit på initiativ av Uppsala 
kommun och numera sköts av föreningen Tunatorget. 

I förväg stod det klart att Servicepunktens lokal inte 
skulle räcka till, varför evenemanget istället ägde rum 
en trappa upp i puben Timmerkojan, som ägs av An-
nahus/Tunastugan.
 För att kunna svara på alla tänkbara frågor kring 
bygglov och byggnation i vårt område hade kunnig 
personal från Bygglovsrådgivningen, Miljö och Hälsa 
och Lantmäteriet satt upp olika ”stationer” i Timmerko-
jan, där de besökande kunde få svar på frågor alltifrån 
bygglov och avstyckning till vatten- och avloppsan-
läggning.
 Besöket var ett led i Uppsala kommuns föresatser 
kring den s.k. medborgardialogen, att på plats kunna 
bistå de boende på landsbygden. Coronatider till trots 

blev det en mycket god uppslutning och Tunatorget fyll-
des snabbt med bilar. Boende och fastighetsägare kom 
inte bara från Rasbobygden utan också från Alunda-, 
Knutby- och Storvretaområdet.
 Med erfarenhet av detta lyckade evenemang kommer 
fl er liknande möten att ordnas i anslutning till Servi-fl er liknande möten att ordnas i anslutning till Servi-
cepunkten. Föreningen Tunatorget har i sin verksam-cepunkten. Föreningen Tunatorget har i sin verksam-
hetsplan för 2020 lagt in 2-3 möten med företrädare 
för olika förvaltningar inom kommunen, regionen och 
Länsstyrelsen. Hit hör också att få till en dialog med 
Trafi kverket. Särskilt viktigt är att snarast åtgärda kors-
ningen mellan väg 288 och väg 273, det s.k. Spånga-
korset. Flera olyckor och tillbud har redan skett p.g.a. 
skymd sikt, svårighet att tryggt ta sig till och från buss-
hållplatserna samt alltför hög hastighet på Östhammars-
vägen. Bristande gatubelysning och trygga gång- och 
cykelvägar hör också till frågor som måste tas upp med 
Trafi kverket.
 Håll ögonen öppna framöver efter annonsering av 
kommande medborgarträffar i bygden!

För föreningen Tunatorget
Rut Boström

RiS informerar: Du som missade 
bygglovsbilen i Tuna kan ta chansen vid 
kommunens nästa planerade besök som 
är i Storvretaskolans matsal den 23 april 
klockan 16.00 till 19.00. Se vidare infor-
mation på Uppsala kommuns hemsida!

Kulturveckan 2020 är inställd!
Rasbo kulturvecka, som skulle genomförts den 7 till 
16 augusti,ställs in på grund Corona-epidemin.
Planeringen för kulturveckan 2021 är inledd, välkommen då! 
Mer information fi nns på vår hemsida www.rasbokultur.nu.

Styrelsen 
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Cafémöten
RiS kommer att starta en verksamhet med öppna, in-
formella möten på olika platser i Rasbobygden. Vi 
träffas över en kopp kaffe/te och samtalar kring frå-
gor som berör dig som bor i bygden eller represente-
rar föreningar och företag m fl . Tanken är att vi ska 
få en god kontakt och ett bra informationsutbyte med 
alla i bygden, så att vi kan fånga upp sådant som vi 
kan ta upp med politiker och myndigheter. 

Studiecirkel krishantering
RiS kommer också, efter önskemål från boende i 
bygden, att starta en studiecirkel eller liknande verk-
samhet kring kris- och beredskapsfrågor som inte 
minst i dessa dagar har fått ökad betydelse.

Verksamheterna kommer att starta först efter det att 
nu gällande begränsningar av möten och samman-
komster slutat, d v s då Corona-epidemin gått över. 
Håll utkik efter information på vår hemsida 
www.rasbo.org och annonser i andra media!

Styrelsen för Rasbo i Samverkan

Välkommen som medlem 
i Rasbo i Samverkan!
Föreningen vill värna om och vidareutveckla den 
framåtanda och sammanhållning som fi nns i Ras-
bobygden. Vi ska vara en länk mellan bygdens 
befolkning och det offentliga samhället, sprida in-
formation och bedriva kommunikation kring lands-
bygdsfrågor. Genom Ristaren informerar vi regel-
bundet om vad som händer och sker i bygden, i vår 
kommun och region. Vi har också öppna informa-
tionsmöten med ansvariga politiker och tjänstemän 
om sådant som påverkar vår situation. 
 Vi ser dig gärna som medlem! Medlemsavgif-
ten är endast 50 kronor per person, föreningar 
kan också ansluta sig för samma belopp. Du be-
talar till vårt plusgirokonto 19 58 83-4. Uppge 
namn och telefonnummer vid betalningen. 
 Ytterligare information fi nns att läsa på vår hem-
sida www.rasbo.org.
Tack på förhand för ditt stöd!

Styrelsen för Rasbo i samverkan

Rasbo i Samverkans studiebesök i 
Vattholma 7 mars
En kall men ganska solig dag i början av mars gjorde 
RiS styrelse ett studiebesök i Vattholma för att infor-
mera sig om hur man arbetar med frågor som är av 
betydelse för de boende, på samma sätt som RiS vill 
arbeta i Rasbobygden. 

Studiebesök utanför vårt område, i syfte att öka kunska-
pen om hur andra organisationer med liknande inrikt-
ning som RiS arbetar, har efterfrågats. En arbetsgrupp i 
RiS styrelse fi ck uppgift att utforma ett antal förslag och 
bland dessa valdes ett besök i Vattholma som ett första 
test av vad man kan uppnå. I RiS verksamhetsplan har 
besök utanför Rasbobygden prioriterats under året. 
 Vi möttes vid Tempobutiken av Åke Clason, en eldsjäl 
när det gäller Vattholma och projektledare för kommu-
nens lokala servicepunkt. Han visade och berättade om 
hur den utformats och används, samt det mycket viktiga 
stöd man erhåller från butiksägaren. Han beskrev också 
hur hela butiken har utvecklats genom ett oförtröttligt 
arbete av ägaren. Åke passade även på att visa hur de-
ras hemsida utvecklats, hur samarbetet med Destination 
Uppsala fungerar och en turistbroschyr som utarbetats i 
samverkan med andra aktörer inom Åstråkens turism-
förening. Det pågår även arbete för att få bättre väg-
skyltning till sevärdheter kring bruket i Vattholma.
 Därefter besökte vi biblioteket som ligger intill buti-
ken. Det fi nns personal där tre eftermiddagar i veckan, 
men de boende kan besöka biblioteket alla dagar till 
klockan 20 på kvällen med hjälp av ett inpasseringskort, 

en mycket uppskattad service. Klasser från den närbe-
lägna skolan är vana besökare! Lokalerna upplevdes 
snygga, välordnade och bra anpassade för sitt ändamål. 
Det fi nns datorer för allmän användning och bord för 
mindre sammankomster. Vi använde även besöket till en 
frågestund om hur de arbetar i Vattholma med liknande 
frågor som RiS och kunde konstatera att vi har mycket 
som vi kan samarbeta och byta erfarenheter kring.
 Besöket avslutades med en lunch på Vattholmas piz-
zeria i bruksområdet, där även erfarenhetsutbytet fort-
satte. Åke Clason tackades varmt av besökarna för ett 
mycket intressant besök.

Information från 

RiS styrelse
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Förutom att vi vill att grusgropen ska kunna vara hela 
bygdens gemensamma uterum så hoppas vi även kunna 
locka människor från andra platser att ta del av våra ak-
tiviteter och upplevelser och förstå att Stavby och dess 
omgivning är en bygd värd att både uppleva och leva i!

Stavby – en glesbygd på G!

Natur- och kulturstigen

Målet med stigen har varit att lyfta fram information om 
bygdens natur- och kulturskatter, genom ökad kunskap 
om bygden kan en starkare lokal identitet skapas som 
förhoppningsvis kan locka fl er än bara de som bor i när-
området. Hela stigen är ca 8 km lång och tar 2-3 timmar 
att gå. Du kommer att få vandra genom gammal skog, 
kliva ut på en mosse samt torrskodd passera genom ett 
kärr... Längs stigen fi nns fl era viloplatser men den är inte 
anpassad för rörelsehindrade och det saknas toalett. En 
del av stigen utgörs av en kyrkstig som går från Stavby 
kyrka fram till Nordansbolsvägen, kyrkstigen utgör en 
liten delsträcka av den pilgrimsled (Martinleden) som 
går från Gräsö till Uppsala. 

Vi vill med natur- och kulturstigen underlätta för män-
niskor att komma ut i naturen och uppleva allt det som 
Stavby och dess omgivningar har att erbjuda!

Tomas Bernelind
Ordförande Stavby 4H

Bakgrund
Den 24 juni 2013 samlades representanter för sex 
olika organisationer (Stavby skola, Stavby kyrka, 
Stavby 4H, Stavby bygdegårdsförening, Olands hem-
bygdsgille och Hela Sverige ska leva! – Uppsala län). 
På mötet diskuterades vad man skulle kunna hitta på 
för att öka kunskapen om bygden och vidareutveckla 
gemenskapen och samarbetet bland människorna i 
närområdet. Sedan dess har en natur- och kulturstig 
iordningställts och i en stor grusgrop vid Stavby för-
samlingshem skapades möjligheter till olika aktivi-
teter och upplevelser genom att en arena, en grill-
plats, bouleplaner och ett naturgym byggts. 

Totalt tilldelades samarbetsprojektet 100 000 kr och vi 
fi ck bl.a. utmärkelsen ”Bästa bygdecheck” av Leader 
Upplandsbygd. Efter att samarbetsprojektet avslutades 
2014 så har det under 2018 även byggts en frisbeegolf-
bana i grusgropen.  

Grusgropen
I grusgropen har det bl.a. hållits ett eldspel där riddare 
visade upp sina konster i höstmörkret, det har ordnats 
melodikryss under Rasbo kulturvecka och det har spe-
lats musikteater (en tolkning av Dan Anderssons debut-
roman Kolarhistorier). Under 2020 hoppas vi att få se 
och höra Jon Henrik Fjällgren samt återigen få uppleva 
det uppskattade eldspelet med riddarföreningen Celeres 
Nordica! Med undantag för evenemang i arenan så är 
det helt gratis att spela frisbeegolf, träna på naturgym-
met eller använda övriga delar av grusgropen.
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Besökstips:
Några naturreservat i Rasbobygden
Nu har våren kommit på allvar och det blir lättare att komma ut i naturen. För alla som vill komma ut 
till andra platser än de mer välbesökta, som badplatser och fritidsområden, har vi här hämtat infor-
mation från Länsstyrelsens hemsida om några naturreservat i vår bygd som är väl värda ett besök. 
Skyltning och stigar är anlagda för att göra områdena så tillgängliga som möjligt utan att utsätta dem 
för åverkan, eftersom de är skyddade genom beslut av länsstyrelsen. Gör gärna en utfl ykt, besök 
dessa och var rädd om vår natur!

Örby hagars naturreservat – 
kulturmarker med anor från bronsåldern

Naturreservatet Forsvreten – liten skog, stora värden

Du hittar till naturreservatet från väg 288, vid den norra 
avfarten till Grän. Reservatet fi nns på norra sidan av väg 
288, informationsskylten står innanför en grind i vilt-
stängslet.
 Bland de gamla granarna och tallarna står grova löv-
träd och vittnar om att skogen tidigare har varit mer öp-
pen. I takt med att naturen lämnats att sköta sig själv 

har skogen slutit sig och åldrats. De gamla asparna har 
fallit och nu är gran och tall de vanligaste trädslagen. I 
dag fi nns här just det som är typiskt för en skog som har 
varit orörd under lång tid: Träd i alla åldrar och död ved 
i olika nedbrytningsstadier. Här trivs många arter som 
behöver gamla och döda träd. 

Du hittar till naturreservatet från väg 288, avfart vid 
Örby och längs vägen förbi Örby gård, efter en knapp 
kilometer står en informationsskylt vid vägens vänstra 
sida.   
 I Örby hagar vandrar du genom artrika, öppna be-
tesmarker, ekhagar och barrskogsklädda moränbackar 
med en lång historia av skogsbete. Reservatets södra del 
varierar från naturbetesmark och fuktäng till betesskog. 
Markerna är rika på svampar och växter som gynnas 
av bete och slåtter. Här trivs också orkidéerna nattviol 
och Jungfru Marie nycklar. I norr fi nns betade ekbackar 
med hassel. Några av ekarna är grova med vida kronor. 
Området är även kulturhistoriskt mycket intressant med 
fl era fornlämningar. På bronsåldern utgjorde områdets 
två ekbackar öar i den stora uppländska skärgården som 
då bredde ut sig här.
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Du hittar till naturreservatet från väg 288, den norra av-
farten till Lejsta (gamla 288). Precis vid avfarten fi nns 
en parkeringsplats och en informationsskylt. 
 Reservatet har fått sitt namn efter sjön Bokaren, belä-
gen nordost om det skyddade området. Här har naturen 
formats av betesdjur, som under långa tider har hållit 
markerna öppna. I naturen fi nns spår efter den bebyg-

Länsstyrelsen i Uppsala län fattade i december 2019 be-
slut om inrättandet av ett nytt naturreservat i Rasbo. Det 
ligger norr och söder om gården Älvgärde och skyddar 
bland annat ädellövskog och lövrik barrskog. Man hit-
tar dit från vägen mot Hallstavik, alldeles efter Lejsta, 
där man tar av till höger mot Älvgärde. Ännu har ingen 
skyltning och inhägnad gjorts, men det är på gång.
– Förhoppningsvis kan Älvgärde bli ett trevligt besöks-
mål där man kan vandra bland de stora ekarna och lin-
darna, leka mellan stora stenbumlingar eller ta en fi ka-
paus på berghällarna i barrskogen, säger Cecilia Ronnås, 
naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Rasbo i Samverkan 
önskar 

alla läsare 
en riktigt 
Glad Påsk!

Naturreservatet Bokaren – hävdat sedan bronsåldern
gelse som har funnits i området ändå sedan bronsål-
dern. Håller du utkik kan du hitta fornlämningar i form 
av gravrösen, skärvstenshögar och gravfält. Bokarens 
blandskog domineras av asp och gran i varierande åld-
rar. De många fallna träden och den blockrika terrängen 
skapar naturliga gläntor med ljusinsläpp.

Ett nytt naturreservat 
i Rasbobygden
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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 utkommer 4-5  juni  med manusstopp 17 maj.
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!

Anmälan till
Tuna Vårmarknad

Lördag 9 maj kl. 10 – 15 på Tunatorget

LOPPIS • MARKNADSSTÅND • FORDONSVISNING
OBS! Anmäl ditt deltagande till föreningen 

Tunatorget!
Baklucka och bord medtages. Inga avgifter!

Kontaktpersoner: 076-160 68 00 (Sivert), 
072-558 12 82 (Rut),

0707-53 08 17 (Lars-Gunnar), 
0705-65 66 21 (Inger)

Rasbokils Hembygdsförening
Kallar till ”Bygde-rally” söndag 10 maj.

Deltagarna besöker ett antal platser i 
Rasbokil där närmare beskrivningar

kommer att lämnas.
Start vid Bygdegården, Tibble från kl 11.00.

Målgång vid Hembygdsgården i Kölinge
där det kommer att fi nnas möjlighet att köpa 

fi ka och korv.

Välkomna!

AUKTION OCH LOPPIS
Lördag 4 juli klockan 11.00

Tillfälle att rensa förråden på prylar när Rasbokils 
bygdegårdsförening under ledning av auktionsfi rma 
Christian Vogeler återigen håller sommarauktion vid 

bygdegården. Ni kan välja mellan att donera saker 
till bygdegårdsföreningen eller låta få sålt för egen 
räkning. Loppisbord för egen försäljning fi nns att 
hyra för 100 kr. Kontakta någon av nedanstående.

Inlämning av föremål sker 3 juli klockan 15.00-19.00.
Visning 4 juli klockan 10.00

Försäljning av korv, hamburgare, kaffe m.m.
Vid frågor, kontakta: 

Bengt Stenberg 070-6730108 eller 
Håkan Andersson 070-5907671.

Välkomna!
Rasbokils Nya Bygdegårdsförening

Tuna sommarfest
Lördag 27 juni 18.00 – 01.30

Knytdans under bar himmel vid Tunas 
dansbana vid fotbollsplan. Ta med er 

vänner och bekanta så ses vi en trevlig 
kväll då vi dansar till 
Upplands Guld.

Anmälan via SMS 0730-33 06 48.Anmälan via SMS 0730-33 06 48.

Inträde 150 kronor, 
barn under 16 år gratis.

Välkomna!

PRO Rasbo-Rasbokil
Torsdag 16 april klockan 13.00

Trivselträff, där Maj-Lis Pettersson pratar om 
blommor och andra växter, kan säkert svara på en 

och annan fråga.

Torsdag 14 maj klockan 13.00
Sill-lunch, kostnad 50 kronor (endast kontant).
Därefter berättar Birger Eriksson om humor i 

radions arkiv med bl.a. Hasse och Tage.
Vi håller som vanligt till i 

Rasbokils bygdegård, Tibble.

Hjärtligt välkommen!

Rasbokils Hembygdsförening
Kallar till årsmöte onsdag 22 april kl 19.00

i Hembygdsgården, Kölinge, Rasbokil
Årsmötesförhandlingar

i Hembygdsgården, Kölinge, Rasbokil
Årsmötesförhandlingar

i Hembygdsgården, Kölinge, Rasbokil

Kaffe, te och smörgås
Föredrag av Göran Ulväng:

”Om den svenska herrgården -
funktion, förändring, framtid.”

Välkomna!


