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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!

Bondauktioner hörde tidigare till många möten i byg-
derna, men har blivit allt färre i och med större enhe-
ter, försäljning på Blocket eller andra typer av för-
medling. Men fredag 23 mars kunde den som passe-
rade Lejsta inte undgå något var på gång!

Hela sträckan på gamla väg 288 från Lejsta till Hov 
kantades av parkerade bilar på båda sidorna och in på 
gården var även en plan fylld med bilar. Kanske inte så 
konstigt, när auktionsfi rman Carlsson Ring höll årets 
största lantbruksauktion i Sverige åt Henriksberg Gård 
AB. Spekulanterna kom från Helsingborg, Dalsland, 
Umeå, men även Åland och Estland. Det var en stor och 
väl underhållen maskinpark med bl.a. två skördetröskor 
med 9 meters arbetsbredd, traktorer mellan 100 till 370 
hk, 10-talet spannmålskärror, harvar, plogar m.m. Allt är 
över med runt 200 utrop och på drygt 3 timmar fördelat 
på många kunder.
 Helt klart var det för de fl esta, som tidigare med auk-
tioner, ett socialt torg och där ingen missade kontakten 
med någon man inte sett på år samt den självklara inves-
teringen i korv och kaffe.
 Men bakom allt detta fanns brukaren/arrendatorn To-
mas Ivarsson, som lämnar jordbrukandet efter 32 år. Jag 

En folkfest –
Maskinauktion på Henriksbergs Gård

träffade honom på skärtors-
dagen hemma på hans köks-
soffa och fi ck några inspel 
från de aktiva åren. 1986 vid 
starten omfattade verksam-
heten 200 ha växtodling och 
grisproduktion. I och med EU-inträdet 1995 blev det 
stort prisfall på griskött och grisarna avvecklades 1998. 
Gården blev därmed en ren växtodlingsgård och 2017 
omfattade verksamheten 550 ha växtodling.
 Efter grisarna började även mer av verksamheten få 
ett nytt ben med entreprenadverksamhet inom sophante-
ring, återvinning och dikning. Totalt har verksamheterna 
omfattat ett 10-tal medarbetare. 
 Gården ägs av Uppsala Universitet och har ny arren-
dator från 2018.
 Tomas ska efter vårt möte åka och säga upp ett antal 
försäkringar och anpassa för lite minskad verksamhet. 
Tomas säger, ser fram mot lite lugnare liv!
Trevligt att möta Tomas med denna återblick över 30 
aktiva år i Rasbobygden och lite lugnare i hans värld 
har även betydelse framöver med honom verksam här 
och nu!

TEXT & FOTO LARS-GUNNAR KARLSSON
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Lars-Gunnar Karlsson, ordförande, hälsade alla 
varmt välkomna till årsmötet i Gåvsta skolas matsal 
den 7 mars. De sedvanliga årsmötesförhandlingarna 
genomfördes under ledning av Jonas Segersam, kom-
munalråd för KD i Uppsala kommun. Jonas ersatte 
Mohammed Hassan (L) som blivit dubbelbokad. Jonas 
såg fram emot kvällens uppgift och beskrev att stäm-
ningen i lokalen var öppen och hjärtlig.

2017 års verksamhetsberättelse visade upp en palett på 
områden som engagerat föreningen och bygden under 
året. Bredbandsutbyggnaden har haft en central roll och 
projektet beräknas vara avslutat vid halvårsskiftet 2018. 
Lars-Gunnar påminde om grundläggande datautbild-
ningar som erbjuds ”Alla kan surfa”. Rasbo Vårdcen-
trals framtid har stötts och blötts under en lång tid, en 
angelägen fråga. Nu kan vi se fram emot ett succesivt 
öppnande sedan ett besked kom i början av 2018 att 
vårdcentralen ska kopplas till Gränby vårdcentral.
 Under klubban föredrogs verksamhetsberättelsen, 
resultat och balansräkning, revisorernas berättelse, val 
av ledamöter och verksamhetsplan. Styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för 2017. Medlemsavgiften ligger kvar på 
50 kr per person.
 Verksamhetsplanen för 2018 lyfter fram följande an-
gelägna ämnesområden; skollokaler och då speciellt 
förskolan i Gåvsta, vårdcentralen, busstrafi ken, vatten 
och avloppsfrågor samt att ordna med en informations-
plats vid rondellen i Rasbo.

Kvällen fortsatte efter påfyllning av kaffe och smörgås 
med temat bostäder/bygga och bo.
 Vilka lagrum och riktlinjer styr vid nybyggnation, ut-
byggnad och förändringar på tomten?
 Först ut var bygglovschefen Christian Blomberg från 
Uppsala kommun. Han lotsade oss genom bestämmel-
ser och visade på skillnaden mellan bygglovsansökan 
och anmälan.
 Avgörande var också om det aktuella området ligger 
inom, alternativt utanför detaljplanerat område. För att 
korta bygglovstiden inför beslut, tipsade han om att se 
till att lämna in rätt handlingar som efterfrågas. Du kan 
få hjälp med detta av en personlig handläggare. Nytt 
är Bygglov på väg: Uppsala kommun har under hösten 
2017 köpt in en bygglovsbil som besöker tätorter utanför 
Uppsala med omgivande landsbygd. Du kan på ort och 
ställe få träffa bygglovshandläggare och inspektör för 
att ställa frågor, få råd och diskutera dina handlingar.
 Nya bostäder i Tunaområdet berättade Ulf-Peter Hol-
gersson om. Han har köpt mark kring Tuna prästgård 
som han vill utveckla. Ökad bebyggelse främjar servi-
cen i området t ex att skolan kan få ett utökat elevun-
derlag. Turerna kring hans byggprojekt har dock varit 

långa och omfattande under ett antal år. Nu är bygglovet 
i slutfasen efter diverse förändringar och justering av 
husens placering.
 Bo Falk informerade om ett projekt i Almunge under 
arbetsnamnet Almungehus. Projektet omfattar delar av 
tidigare Uppsalahem plus nyproduktion av lägenheter. 
Bostadsmarknaden i Almunge och Gåvsta är likartade 
till sin karaktär. Utifrån detta har Bo Falk påbörjat ett 
förslag med bostäder mellan Vigmund och villaområ-
det. Det som presenterades var en tanke/idé i ett mycket 
tidigt skede för att väcka tankar och inspel.
 Rasbobon Henric Jansson som driver Salabacke 
Bygg, berättade om sina planer på att utveckla ett eget 
koncept för nyckelfärdiga hus. Namnet på modulhuset 
är Trevlingehus och du kan söka mer information och få 
en presentation av hans produkt på företagets hemsida.

Under kvällen uppmärksammades Årets Ristare och 
utmärkelsen gick välförtjänt till Gunborg Wallsten. Av-
slutningsvis tackade Lars-Gunnar alla som bidragit till 
en givande kväll med sikte på fortsatt utveckling för 
Rasbobygden.

 ANN-CHARLOTTE BJÖRKLUND

Stor uppslutning vid 
Rasbo i Samverkans årsmöte 2018

GDPR (General Data 
Protection Regulation) – 
dataskyddsförordningen
Den 25:e maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning 
att gälla. Syftet med förordningen är att skydda fysiska 
personer i behandlingen av deras personuppgifter. Da-
taskyddsförordningen reglerar all behandling av både 
manuella och datoriserade register. Nytt i denna förord-
ning är att e-post och andra datahanterade handlingar 
anses som behandling av personuppgifter All insamling 
av personuppgifter kräver lagstöd eller samtycke.
 Detta berör alla som har något register med person-
uppgifter. Föreningar, företag och organisationer är 
personuppgiftsansvariga och måste därför granska sina 
medlems-, kund- och leverantörsregister m. fl . och vidta 
åtgärder enligt förordningens krav. Bland annat måste 
man ha en skriven policy och rutiner för att inhämta, 
behandla och radera personuppgifter.
 RiS uppmanar alla berörda att börja med åtgärderna 
nu om ni inte redan gjort det!
Mer information fi nns att läsa på www.datainspektio-
nen.se

STAFFAN BJÖRKLUND
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Kost, Hälsa 
och Motion
Den 1 mars ordnade Rasbo Gymnastikförening ett fö-
redrag om Kost, Hälsa och Motion.

Föredragshållare var Björn Eklöf, gåvstabo som äger 
företaget WinWeDo. Det var ett mycket välbesökt och 
uppskattat föredrag där han motiverade oss till en för-
ändrad livsstil och därigenom få bättre hälsa.
 Ett 60 tal personer i alla åldersgrupper samlades i 
Rasbo församlingshem. Detta mynnade ut i ett sam-
arbetsprojekt mellan skolan, 
klass 3 serverade kaffe, Rasbo 
Hembygdsgille sponsrade före-
draget, kyrkan hjälpte till så att 
all digital utrustning fungerade 
och Rasbo gymnastikförening 
som stod för initiativ och sam-
ordning.
 Tack till alla som gjorde att 
detta blev en lyckad kväll.

Rasbo gymnastikförening

TEXT: INGA-LENA ÖSTRÖM

Årets Ristare 2017
Gunborg Wallsten fi ck mottaga utmärkelsen Årets 
Ristare med motiveringen ”Gunborg visar värme, 
godhet och omtanke samt har en medmänsklighet 
som uppskattas av alla”.

Gunborg var under en tioårsperiod en mycket omtyckt 
”mattant” i skolbespisningen i Stavby skola. Efter pen-
sioneringen har hon bl a engagerat sig i kyrkans barn-
verksamhet där hon fl era gånger i veckan på ideell basis 
hjälpt till att servera barnen mellanmål. Med sitt varma och 
inbjudande sätt är hon även där en trygghet för barnen.
 Gunborg ställer inte bara upp för barnen utan hon är 
en person som alltid är villig att hjälpa till vid kyrk-
kaffe och övriga evenemang. Hon ansvarar för kyrkliga 
syföreningen, kyrkans hantverkscafé och deltar i Röda 
Korsets sociala verksamhet. Gunborg har i föreningsli-
vet blivit en person att räkna med!
 Gunborg blev mycket överraskad och glad över ut-
märkelsen. Kvällen fi ck dock ett dramatiskt slut då hon 
drabbades av en stroke med sjukhusbesök och opera-
tion. Detta fi ck ett lyckligt slut. Gunborg är helt åter-
ställd och sugen på att fortsätta sina engagemang för 
bygden. ”Men”, säger hon, ”jag får nog försöka ta det 
lite lugnare nu.”

TEEXT: GUNILLA PHILIPSSON,
FOTO: ANN-CHARLOTTE BJÖRKLUND

Vad händer i Vallby?
I Vallby kommer Jonny Eriksson att bygga sex lägen-
heter i f.d. ICA-butiken. Där skall han sedan driva ett 
LSS-boende med företaget Imera, där han är delägare.
 Många undrar hur det skall gå med Macken och Åter-
vinningen? Macken blir kvar, hur det går med återvin-
ningen är i dagsläget mer oklart.

ROFFE ERIKSSON

Datakurserna
Nu har den tredje omgången av datakurserna som Rasbo 
i Samverkan och IP Only erbjudit de som behövde mer 
datorvana avslutats. Ett 30-tal personer har på onsdagar 
träffats i Stavby skola under ledning av Tomas Persson. 
Tangentbordet med alt, shift och alla dess olika alterna-
tiv, kopiera, klistra in och scrolla – många begrepp inom 
datavärlden gicks igenom under träffarna.
 Deltagare har också framfört intresse att vi ordnar 
påbyggnadskurser med olika inriktningar och vår för-
hoppning är att göra ett försök till hösten med hjälp av 
Tomas.
 Stort tack till Stavby skola som ställde upp med loka-
ler och datorer och tack också till Tomas Persson.

GUNILLA ZETTERLING
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Kanske har någon undrat över den stora mast- och 
antennpark som syns över skogen söder om Hallsta-
viksvägen några kilometer öster om Lejsta.

En solig marsdag fi ck vi ett ”strålande” mottagande av 
en engagerad radioamatör, egentligen ska det kallas 
”sändareamatör”, en av några entusiaster i Rasbobyg-
den. Ett spännande möte med en man vars hobby blivit 
en livsstil!
 I UNT presenterades Håkan den 14:e mars eftersom 
han gjort en resa till Bouvetön utanför Antarktis för att 
tillsammans med en grupp andra sändareamatörer för-
söka sända från denna avlägsna plats.
 Många andra platser har det även blivit 
genom åren. Det som får Håkan och hans 
vänner att resa runt jorden är att kunna få 
kontakt med andra via radio från de mest 
udda platser som fi nns. Han har sänt från 
små öar i Stilla Havet, utanför Australien och 
Madagaskar, för att nämna några platser.
 Intresset föddes tidigt hos Håkan. Han 
föddes i Nyköping och hans far var också 
sändareamatör. Håkan var från början mest 
intresserad av att bygga antenner, men det 
blev mycket trafi k med hans fars anrops-
signal. Det dröjde länge innan han fi ck sin 
egen, pappan tyckte att han skulle bli klar 
med skolan också! Nu har han anropssigna-
len SM5AQD, en signal som är välkänd i 
hela världen. Han har ett välfyllt bibliotek 

Håkan Eriksson – 
en ”Rasboröst” 
i etern

med så kallade QSL-kort, ett kvitto på etablerad kon-
takt.
 Håkan sänder på kortvåg och mest med morsesig-
naler, som är enklast att uppfatta i eterbruset, tal kan 
vara svårare och då har man ju även olika språk att ta 
hänsyn till. Vid vårt besök tog det inte många minuter 
innan han fi ck kontakt med en sändare i Tyskland. Någ-
ra korta anrop och sedan var det igång. Det fi nns cirka 
14 000 sändareamatörer i Sverige, varav cirka 7 000 är 
medlemmar i SSA, Sveriges Sändareamatörer. I hela 
världen fi nns det fl era miljoner, mest i USA och Japan. 
Många är naturligtvis äldre personer, men i framtiden 
är det mycket datorer på intåg, vilket kan locka yngre 
krafter att börja med denna hobby.
 Med kortvåg kan man sända runt jorden eftersom 
signalen ”böjer av” högt uppe i jonosfären, atmosfärens 
översta skikt. Med högre frekvenser kan man ”skjuta 
igenom” atmosfären och få kontakt genom refl ektion 
mot meteorspår och även genom månstuds, vilket Hå-
kan har gjort fl era gånger! De svåraste platserna att nå 
med radio är små öar i Söderhavet, då krävs det stor ut-
hållighet under långa nätter. Den mest udda kontakt han 
haft var när han hjälpte några italienska klättrare på Hi-
malaya att få kontakt med hemorten efter en olycka på 
berget. Hobbyn är alltså inte bara ett nöje, det är många 
gånger av stor nytta att kunna förmedla kontakter.
Han bor nu i Rasbobygden, där han köpte gården Hem-
mingsbol med ca 40 hektar mark, utmärkt för att bygga 
sina antenner och master. Tidigt byggde han en stuga 
inredd för radiosignalering i Studsvik, där hans far ar-
betade och den stugan fi ck följa med hit. Han är gift 
sedan 30 år och sin hustru träffade han faktiskt genom 
hobbyn!
 Jag frågade om hur mycket han satsat i tid och pengar 
på sin hobby, men där blev svaret bara att det var omöj-
ligt att ange. Ett oräkneligt antal timmar lär det i alla fall 
ha blivit och det kommer Håkan att fortsätta med ”så 
länge jag orkar”!

TEXT & FOTO: STAFFAN BJÖRKLUND
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En idé mellan Tuna-Stavby LRF och Gustis, 
Alunda, fortsätter växa!

2010 väckte Tuna-Stavby LRF tankar om en företags- 
och trivselkväll hos Gustis AB, Alunda, utifrån lands-
bygdsföretagens behov av utrustning och tillbehör i 
sin närhet. Stefan ”Gustis” Gustavsson tog ”pucken” 
och ordnade bjudkväll med pizza och dryck, som se-
dan blev en årlig återkommande marskväll och ökat 
till bortåt 200 besökande LRF-företagare i området 
mellan Rasbo-Österby-Gimo-Almunge.

Företaget har under åren växt från 400 kvm till 3000 
kvm under tak med tiofald ökning av omsättningen. 
Sortimentet har också ökat inom bygg och järn, färg, 
bilreservdelar från Autoexperten, lantbruksdelar från 
Kramp (fd. Grene), Texaco oljor m.m. Hushållet hittar 

även fönsterputsmedel eller en mikrovågsugn, men det 
går även bra att hyra betongblandare, bilhammare och 
sådant man behöver bara någon gång!
 LRF-arna är en del av vårt underlag säger Stefan, 
men vi ser i varje besökare en unik kund och här är det 
öppet 356 dagar under året och med 9 medarbetare till-
gängliga för service och leverans. Vi räknar även på ett 
mindre altanbygge eller hus- och maskinhallsbyggen 
för att garantera såväl pris och kvalité!

TEXT: LARS-GUNNAR KARLSSON

Bredbandsläget nationellt och lokalt
I media kan man följa en frustrerad bild om bred-
bandsutbyggnaden och då främst beträffande lands-
bygden. Här om veckan kunde UNT lyfta fram att det 
inte fanns någon köpare på Östhammars Kommuns 
bredbandsnät samt bygga ut det, så att det även om-
fattar landsbygden.

Så är det alltid på en marknad, kanske kommunens vär-
dering av sitt nät inte står i paritet med kostnaden att 
koppla upp landsbygden inom Östhammars Kommun?
Här ser vi konsekvenserna i en grannkommun där i prin-
cip hela landsbygden har ingen fast telefoni via Telia. 
Under 2018 kommer även delar av landsbygden inom 
Uppsala Kommun drabbas samma öde – Telias fasta nät 
försvinner oberoende om det fi nns fi beranslutning eller 
inte!
 Allt ovanstående vingel påverkar inte på något vis 
Bredband Rasbo – ”Bredband till alla”, utan lagt kort 

ligger. Det mesta är i backen utom vissa delar i Faringe 
inom projektet. Sedan fi nns det vissa partier som mås-
te bli snöfria för att lösas och de fl esta tillstånden för 
borrning under Trafi kverkets vägar är lösta. Det gäller 
inte beträffande isbildning i slangarna, men det kommer 
ju en vår. Men större delen är i drift ner till Tuna från 
Saringe. I övrigt är det bara att konstatera att spridda 
fastigheter inom Rasbo Öst får invänta våren och det 
fi nns även någon inom Rasbo Norr. Under sommaren 
ska allt vara i drift. Får kanske ses som OK efter en 
riktig vinter?

På grund av vintern släpar även reglering av grödesska-
dor, så därför är det bra med lite foton av områden ut-
anför fi berförläggningsområde, som vägar, transportvä-
gar, infarter m.m. innan bl.a. vårbruket raderar där egen 
insats utförts.

LARS-GUNNAR KARLSSON

Representanter från Kramp, Företagskväll-18
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Auktion
4 juli är det åter dags för auktion vid 

Rasbokils Bygdegård. 
Ni har möjlighet att skänka saker där behållningen 

går till bygdegården ,eller sälja för egen del. 
Auktionsförrättare är auktionsfi rman 

Christian Vogeler. Inlämning av föremål 
3 juli kl 12 -19 vid bygdegården. 

Auktionen 4 juli startar kl 13.00 . Visning kl 12.00. 
För närmare information, kontakta: 

Håkan Andersson 070- 590 76 71 eller 
Bengt Stenberg 018-351292, 070-510 95 75.

Rasbokils nya bygdegårdsförening

Rasbo Hembygdsgille inbjuder till
Årsstämma, söndag den 6 maj kl. 16.00 

i Gåvsta Gammelgård. 
Musitanterna underhåller med nyckelharpa, gitarr 

och sång. Kaffe.

Städ och trädgårdsdag, onsdag 16 maj kl. 16.00 
vid Gåvsta Gammelgård. 

Ta med grannar och vänner. Korv serveras.

Nationaldag, onsdag den 6 juni kl. 18.00 
i Gåvsta Gammelgård.  Kaffe och bakelse.

Midsommarafton, fredag den 22 juni. 
Kl. 12 klär vi stången och kl 13 börjar

dansen, vid Gåvsta Gammelgård. Medtag kaffekorg.

Hjärtligt välkomna
Styrelsen

Rasbokils Hembygdsförening 
kallar till Årsmöte

torsdag 12 april kl 19,
Hembygdsgården Kölinge Rasbokil

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Ortnamn i Rasbokil kommer 
Mats Wahlberg att prata om, tidigare forskare vid 

namnarkivet i Uppsala (f.d. ortnamnsarkivet)

Vi serverar kaffe, te och smörgås
Välkomna 

Byvandring
Söndagen den 6 maj, kl 13.00

Fornby, Björndal  och Lura
(vi besöker bl.a. familjejordbruket i Björndal)

Vi samlas på parkeringen vid 
Bygdegården Tibble Rasbokil

Medtag kaffekorg

Välkomna hälsar
Rasbokils Hembygdsförening

Rasbokils Bygdegård
Vi erbjuder fi na lokaler för olika aktiviteter och fester.

Fullt utrustat kök med diskrum. Festlokalen är 
utrustad för 100 personer sittande, i denna fi nns ock-

så projektor, storbildsskärm.
Konferenslokalen på övervåningen lämplig för mindre 

möten, studiecirklar och andra aktiviteter med 
40” bildskärm och trinettkök

Internetuppkoppling fi nns i hela huset
För mer info om vad som gäller uthyrning samt 

bokning telefon 076-351 00 76

www.bygdegardarna.se/rasbokil
rasbokilsbygdegard@gmail.com

Företagsamma kvinnor
Årsmöte den 18 april på Knutmassomuseet

Vi samlas 17.30 vid Godislunden för samåkning.
Vi bjuds på en lättare förtäring

Anmälan senast 15/4 till Ros-Marie 0730-415 990

Kallelse till extra föreningsmöte
för val av ordförande

i Rasbokils Nya Bygdegårdsförening

Söndag 22 april kl 18.30
Bygdegården Tibble Rasbokil

Dessutom information om ungdomsprojektet med 
hundhagen vid Bygdegården.

Ditt medlemskap 2018 i RiS ger bredd på bygdens frågor!
Vi har tack vare ditt stöd med medlemskap ett starkt renommé för bygdens förutsättningar. 

Maila ris och ros för lokal utveckling och demokrati till info@rasbo.org.
Sätt in 50 kr per person till Pg 195883-4. Ange namn, telefon och e-post. 

Tillsammans gör vi en positiv agenda 2018 för Rasbobygden!

Nästa nummer utkommer 31 maj 2018 med manusstopp 12 maj. 
Ansv.utg. Lars-Gunnar Karlsson, kpu.eneby@gmail.com. 

Redaktör Martin Öjes, ristaren@rasbo.org
Redigering/layout: Mia Rosendahl, mia.r@telia.com 

Bli medlem i RiS: 50kr per person till 
PG 195883-4. Ange namn, telefon, e-post!


