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Föreningens årsstämma genomfördes den 6 mars i
Gåvsta skolas matsal. Som vanligt leddes förhandlingarna av en särskilt inbjuden representant, denna
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det kommunalrådet Tobias Smedberg (V)
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ett föredrag efter årsstämman där han
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�
tenhet. Vidare genomfördes val till styrelse- och övriga
poster för verksamhetsåret 2019. Efter valen avtackades
Vägverkets ansvariga informerar och svarar på fråavgående ordföranden Lars-Gunnar Karlsson och sekregor om vägbygget. Kommunalrådet Stefan Hanna
teraren Håkan Blomsten. De belönades för sina insatser
ﬁnns på plats inhämtar synpunkter och svarar på fråmed presentkort och varsin surdegslimpa från Annas
gor om kommunens åtgärder för traﬁksäkerheten.
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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
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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tagande. Eva Widén, verksamhetschef för Rasbo vårdcentral och Åsa Pousette, medicinsk sekreterare, talade
om utökade möjligheter vid vårdcentralen och tryckte
på behovet av att ﬂer listar sig på Rasbo vårdcentral,
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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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Årets Ristare 2018
utsedd

Tuna med möjlighet
för eget boende
Är det dags att satsa på sina villadrömmar? Många
går och bearbetar dessa tankar över tid, men efter ett
tag kommer beslutet att mogna.

Då är frågan: Var ﬁnns alternativen med mark, vatten,
avlopp, ekonomi? Efter ett tag kan det kännas som att
allt motarbetar dina goda avsikter. I Tuna har Ulf-Peter
Holgersson under ett par års tid tagit sig an detta med
alla tråkiga och sega processer och kan nu erbjuda möjligheten att välja tomter i ett centralt läge av Tuna med
gångavstånd till förskola, skola F-9, närlivs, byggvaror
m.m. Resten kan lösas med Ulf-Peter som nås på telefon 070-550 27 59.
TUNA= KÄNNA SIG HEMMA
LARS - GUNNAR KARLSSON

Vid föreningens årsstämma den 6 mars utdelades utmärkelsen ”Årets Ristare” till Mattias Sundstedt.

Hallå, vi behöver dig

Hans outtröttliga arbete med att informera, samla in
pengar och anskaffa cyklar som kan ta med rullstolsbundna personer på utﬂykter i naturen, projektet ”Cykling utan ålder” belönas av föreningen. Nu har en cykel
levererats till äldreboendet Vigmund i Gåvsta, i samarbete med Rasbo Röda Kors-krets. På annan plats i detta
nummer ﬁnner ni information om hur man kan anmäla
sig som cykelvolontär, få erforderlig utbildning och
ställa upp som cykelpilot.

Integrationsprojektet som vi har i samarbete med
Rasbo Pastorat fortsätter. Vi träffas med den stora
gruppen från Nyby Vision i Rasbo församlingshem
den sista tisdagen i månaden mellan klockan 10.00 –
12.00.

Gruppen består av lite äldre kvinnor som bott länge i Sverige men som behöver språkträning. Kom gärna och delta
du som tycker att det är intressant att få höra om andra
kulturer. Vi behöver många som de kan få prata med.
Varje träff har ett eget tema. Träffen den 26 mars ska
vi påskpyssla och den 23 april ska vi ha matknyt. Den
lilla gruppen som består av äldre herrar träffas i verkstaden på Rasbo kyrkogård varje torsdagsförmiddag mellan klockan 9.45–11.00. De snickrar,
reparerar samt ska börja med lite odling
nu till våren. Har du något som behöver
lagas hör av dig till Håkan Bäfve. Håkan leder gruppen men ser gärna att ﬂer
från bygden hjälper till.
Hoppas att grupperna får se några nya
ansikten på de kommande träffarna!
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Kontakta
Britt-Soﬁ Karlsson, 070-645 11 51,
britt.soﬁ@telia.com eller
Håkan Bäfve, 070-570 29 90,
hakanbk68@hotmail.com.
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Välkommen som medlem i
Rasbo i Samverkan!
Som alla föreningar är vi beroende av ekonomiskt stöd
för att driva föreningens arbete.
Medlemsavgiften är endast 50 kronor per person,
föreningar kan också ansluta sig för samma belopp. Du
betalar till föreningens plusgirokonto 19 58 83-4.
För att vi ska veta vem som betalat medlemsavgift
ber vi dig uppge namn, telefonnummer och gärna epostadress vid betalningen. Därmed lämnar du också samtycke till lagring av dessa uppgifter enligt GDPR och
föreningens integritetspolicy. Ytterligare information
ﬁnns att läsa på vår hemsida www.rasbo.org.

Föreningen vill värna om och vidareutveckla den
framåtanda och sammanhållning som ﬁnns i Rasbobygden! Vi ska i samverkan med de politiska partierna, föreningar, organisationer, och företag med intressen inom före detta Rasbo kommundel initiera,
behandla och driva demokrati- och utvecklingsfrågor
i socknarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna.

Genom Ristaren informerar vi regelbundet om vad som
händer och sker i bygden, i vår kommun och region.
Vi har också öppna informationsmöten med ansvariga
politiker och tjänstemän om sådant som påverkar vår
situation. Kom och ta din chans att påverka!

Tack på förhand för ditt stöd!
Styrelsen för Rasbo i samverkan

Besök vid Sjökärrets Ekogård
ger nya insikter!
Fia har under åren med
fåren upplevt en svag
marknad för Svensk ull
och dess värden. Utifrån
dessa tankar har hon startat ett lokalt projekt inom
Leader
Upplandsbygd
som projektledare med en
digitaltjänst för Svensk
Ullförmedling. Projektet
har de mesta av sina kontakter med 5 300 personer i ett
nätverk på Facebook, men sätter nu fastare former mellan marknaden från säljare till förädling.
Projektet omfattar en tid på ett år och avslutas under hösten, sedan ska projektet leva på sin egen kraft!
Ingången till projektet var bredare initialt, men Fia har
bantat omfattningen en hel del, eftersom man både
måste ha 20% egen ﬁnansiering och även ligga ute med
pengar under projekttiden. Helt klart en egen riskbedömning, men det kan också vara det som givit långsiktiga resultat.
Fia anser, i likhet med andra som driver projekt, att
administration och osäkerhet med ekonomisk tilldelning håller tillbaka utveckling av människors drivkraft
och initiativ.
Det är bara att tacka och önska Fia och personerna
runt livet på Sjökärret allt gott!
Du kan själv ta kontakt på info@sjokarret.se eller besöka hemsidan www.sjokarret.se.

När du kör mot Hallstavik från Lejsta, då kommer du
efter 8 km till vägskylt ”Sjökärret 1, Gårdsbutik, Ull
och Skinn”. Vid vägens slut står du på gården och där
möts du av några granna höns.

Samtidigt ser du ett par arbetshästar (en ardenner och
en nordsvensk) som frustande hänger över staketet och
välkomnar besökaren. I hagen bredvid står en grupp
rödkullor som äter ensilage ur en foderhäck och ur ladan
rör sig ett 40-tal tackor. Visst känns det typiskt svenskt
och på bästa nivå när solen bryter fram stundtals denna
senvinterdag.
Jag möter Fia Söderberg utanför gårdsbutiken och
hon berättar att familjen ﬂyttade till gården 2009 och
har efterhand byggt upp verksamheten på sina 28 hektar
åker och 15 hektar skog. Djuren här ger förutsättningar
för ett öppet landskap på den egna och grannens fastighet. I gårdsbutiken ﬁnns mängder av ull, beredda skinn,
garn i olika färger, vantar, frysta styckningsdetaljer för
grillen m.m. Det går även att boka slaktat lamm i heleller halv kropp. Allt i butiken kommer från den egna
gården.
Av de fyrtio tackorna är hälften gotlandsfår, medan
de andra är jämtlandsfår. Jämtlandsfåret är en korsning
mellan Merinofår och Sveafår, som ger fantastiskt mjuka skinn med sin ﬁnﬁbriga päls. Materialet kan bäras
direkt mot kroppen.
Fias engagemang för denna gård ledde för några år
sedan till beslutet att säga upp sig från Uppsala kommun och satsa helt på gården. Hon startade även en
skrivbyrå hemma på gården som stöd till olika företag.
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Samlade krafter tror på framtidens Tuna
En trevlig och välfungerande servicepunkt och olika
typer av lokal service i anslutning till affären i Tuna
– det är vad de boende i Tuna med omnejd vill ha i
framtiden!

Foto: Angelica Klang

Onsdagen den 20 mars mötte ett 60-tal intresserade
invånare upp i Tuna bygdegård, där Tunas nystartade
Utvecklingsgrupp tillsammans med Rasbo i Samverkan
hade ordnat ett öppet möte om framtidens Tuna City.
Som en del av Uppsala kommuns satsning på landsbygden har Tuna utsetts till en av tio s.k. servicenoder.
Genom att skapa lokala servicepunkter i anslutning till
en beﬁntlig affär underlättar man för invånarna att träffas och skaffa sig kommunal och lokal information.
I mötet medverkade också Hassan Ghassemi, som
gav sina tankar om den nuvarande affären under de ca
3,5 år som han tänker fortsätta som handlare. Jonas
Pettersson från Axfood berättade om hur en framtida,
upprustad mataffär som Tempo skulle kunna fungera i
Tuna. Gerth Suber, affärsidkare i Oxsätra, visade på
hur man under de senaste 5 åren genom en ekonomisk
förening och med bygdens engagemang har fått sin affär
att blomstra och nu snart öppnar en tankstation. Utvecklingsgruppen visade bilder från studiebesök i
Oxsätra samt på Singö, där det ﬁnns en mycket trevlig Tempoaffär som anpassats till både sommarens semesterﬁrare och bygdens egen åretruntboende befolkning. Dessutom medverkade Markus Lagerquist (M)
och Jonas Segersam (KD) från Uppsala kommun och
Björn-Owe Björk (KD), Region Uppsala. Alla tre var
mycket positiva till de satsningar som görs i Tuna. Flera
av de problem och frågor som togs upp under kvällen
lovade de också att föra vidare inom både kommun och
region.
Representanter för Utvecklingsgruppen berättade
om det pågående arbetet med att renovera lokalen intill Hassans affär, som Annahus/Tunastugan välvilligt
ställt till gruppens förfogande. Det större rummet ska
möbleras med en datorhörna med uppkoppling till kommuninformation och föreningssidor, bord och stolar,
tidskriftshållare och bokhyllor för bl.a. utbyte av pocketböcker. I det lilla köket kommer det att ﬁnnas mikrougn, kaffebryggare, vattenkokare m.m. och via köket

Tv.Regionråd Björn-Ove Björk (KD), kom.råd Jonas Segersam (KD)
samt kom.råd. Markus Lagerqvist (M)

kommer man till en toalett. Lokalen kommer att kunna
nås genom att frivilliga Tunabor öppnar (telefonnummer ska anslås) eller via Hassans affär. I samråd med
affären och andra affärsidkare i omgivningen kan man
också – förutsatt att de externa aktörerna är välvilliga
– lägga till annan service som utlämningsställe för post
och paket, Apoteksvaror och Systembolaget. Samtal pågår också med Bresons om möjligheten att anlägga en
tankstation.
Vi har även föreslagit att Hemtjänsten kan använda
servicepunkten som rastplats, så att man slipper köra
fram och tillbaka till Länna för sin 30-minuters lunch
(!) och toalettbesök. Förslaget har redan tagits upp med
Hemtjänstens personal och många är positiva. Nu behövs bara ett beslut från de styrande och detta lovade de
närvarande politikerna att föra fram. På detta sätt sparar
man tid och förbättrar arbetsmiljön – och det är bra för
klimatet!
Invigning av servicepunkten i Tuna beräknas ske i
maj, men besök oss gärna redan nu! Vi i Utvecklingsgruppen är ofta där och det är bara att titta in. Idéer om
och synpunkter på Tunas framtida utveckling tas emot
med tacksamhet!
FÖR TUNA UTVECKLINGSGRUPP
RUT BOSTRÖM
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Öppet brev till Ristaren från Tuna utvecklingsgrupp

”I huvudet på projektledaren
för Tuna Utveckling”
Då vi glada i hågen meddelade Regionen detta ﬁck vi
svaret att de har ”andra regler” och att det inte ändrar
något i deras beslut att vi ligger för nära Alunda!
I samband med vårt öppna möte i Tuna den 20 mars
ﬁck vi möjlighet att tala med tre tillresta politiker från
både Region Uppsala och Uppsala kommun. Då vi berättade om alla svårigheter att ”göra rätt” och sätta sig
in i besluts- och bidragsvägar såg de mycket förvånade
ut: ”Det hade vi ingen aning om, men det låter ju heltokigt!” Så de har lovat att föra våra synpunkter vidare
inom både kommunen och regionen – sedan får vi se
hur det går.
Enligt färska uppgifter på Riksdagens hemsida
(http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-budget/;28/2
2019) betalar Sverige mellan 24 och 44 miljarder kronor om året i EU-avgift. Samma period har Sverige fått
tillbaka mellan 10 och 12 miljarder kronor, pengar som
uppenbarligen är svåra att komma åt. I andra EU-länder
ﬁnns välfungerande landsbygdskontor med tjänstemän
som reser ut till de bidragssökande, gör inspektioner
och hjälper till med ansökningar så att det blir rätt från
början. Så borde vi också ha det i Sverige!
Medan vi väntar på ett bättre bidragssystem ger vi
inte upp. Servicepunkten ska bli färdig – trots alla dröjsmål i beställningar och beslut – och till sommaren ska
den invigas!
Den nya servicepunkten i Tuna ska bli en plats för
service, gemenskap och utbyte av goda tankar och idéer
för framtiden. Ett tänkbart arbetsnamn kan kanske vara
”Tunatorget”?

Uppsala ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun!
”Äntligen!” ropade vi på landsbygden. Nu sätts vi äntligen i fokus och politiker och andra beslutsfattare
kommer att sätta sig in i hur vi har det ”på landet”!
Tuna utsågs 2017 till en av Uppsalas tio servicepunkter på landsbygden.

Utgångspunkten var att det redan fanns en affär på platsen. ”Vilket lyft!” tänkte vi. Om Uppsala kommun anser
att vi är så viktiga så måste ju politiker, tjänstemän och
andra beslutsfattare också bidra till att de ﬁna tankarna
blir verklighet!
Hur har det då blivit i verkligheten?
Tuna Utvecklingsgrupp startades hösten 2018. Landsbygdskontoret på Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala blev vårt stöd och ett mindre bidrag fanns för gruppens
kommande arbete. Att projektledarna på kontoret inte har
något eget beslutsansvar har dock trasslat till det.
Material till upprustning av servicelokalen intill Hassans Affär måste vi själva leta fram på nätet och beställa
genom kontoret. Sedan ska Tillväxtverket och kommunens chefer ”högre upp” godkänna beställningarna. Allt
ska dessutom tas via kommunens upphandlingsavtal
och alla beslutsnivåer tar tid!
Några beställningsexempel: Möbler, handfat m.m.
från IKEA, färg från Caparol, matta från Beijers, verktyg från Tools.se och toalettstol även från Tools – trots
att de i sin tur måste beställa från en underleverantör!
Och hör och häpna: Bidrag för hjärtstartare, brandvarnare och brandsläckare beviljas inte av Tillväxtverket!
Vi ﬁck också tidigt veta att det fanns ”massor av
EU-pengar att söka” via Region Uppsala, Leader Upplandsbygd och Länsstyrelsen med kopplingar till både
Tillväxtverket och Jordbruksverket. Beviljandet av EUbidrag förutsätter dock att man själv har ekonomiska
”muskler” och dels kan betala en del själv, dels kan
ligga ute med egna pengar i månader/år innan man får
sina bidrag!
Vår handlare Hassan har ett antal gånger försökt
söka driftstöd från Region Uppsala. Allt har sett bra ut
tills man sett att affären ligger ”för nära” ICA i Alunda
– minst en mil måste det vara, annars blir det ”otillåten konkurrens”. Att ICA i Alunda hör till Östhammars
kommun och att många invånare i vår bygd har både en
och två mil att ta sig till affären bryr man sig inte om!
Däremot har Länsstyrelsen gjort en utredning om vårt
läge och helt nyligen ﬁck vi svar att man omprövat sitt
beslut om läget och att Hassan kan söka bidrag därifrån
till inköp av nya kylar och frysar – något som måste
göras innan 2020.

TEXT : RUT BOSTRÖM

Hört
på byn
Stavby skolas 4:or är återigen
bäst i Uppland på schack.
Den 24 mars vann de årets
upplaga av schackfyran!
Grattis säger vi i RiS!
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Vinteraktiviteter vid Rasbokils Bygdegård
Tack vare ideella krafter kan Rasbokils bygdegård
erbjuda vintersport i form av skridsko- och längdskidåkning.

För omkring 20 år sedan ﬁck någon ett tips om att det
fanns en nedmonterad hockeyrink vid Vårdsätraplan i
Uppsala. Efter ett telefonsamtal åkte ett gäng från Rasbokil och lastade upp delarna på en lastbil, körde ut den
till Rasbokils Bygdegård, satte ihop delarna, skrapade
och målade rinken och vi hade vår isrink på plats.
Redan i december börjar ismakarna preparera underlaget för att kunna komma igång med spolning av
grusplanen så fort kylan kommer. I december är dock
väderförhållandena nyckfulla, så det blir ungefär ett tjugotal spolningar innan isen är tillräckligt tjock och stark
för skridskoåkning. Spolning görs oftast på förmiddagar och sena kvällar. Har det snöat så blir det att först ta
bort snön vilket kan ta ﬂera timmar och har det kommit
mycket snö så måste någon komma med en större traktor än de som hör till bygdegården.
Det är inte bara boende i Rasbokil som nyttjar isbanan, man kommer även från Rasbo, Storvreta och Alunda för att åka skridskor. För de som önskar ﬁnns även
möjlighet att använda grillarna. För de som föredrar att
åka längdskidor i stället dras det upp spår alldeles intill
bygdegården. I ﬂera år har har man också under sportlovet kört ” lilla Vasaloppet”.

I skrivande stund har dock snö och is försvunnit och
grusplanen blir snart åter till bouleplan, som nyttjas
ända fram till senhösten.
Som vi alla förstår är det många timmar som läggs på att
få till allt detta. Vi kan bara säga ett stort tack till de som
lägger ner så mycket arbete och tid så att vi kan nyttja
dessa aktiviteter. Speciellt vill vi tacka Håkan Andersson och Håkan Sahlin som tar ett stort ansvarar för allt
detta och har så gjort i många år.
TEXT OCH BILD : GUNILLA ZETTERLING

Åter en taxi i Rasbobygden!
En fredagkväll passerade jag Gåvsta Skola och vid
busshållplatsen stod en taxi! Vem beställer en taxi
från Uppsala för att åka vidare från bussen?

Jag vänder tillbaka för att skanna av läget och träffar
på Inga-Britt Hedlund, som ﬂyttat ut till Gåvsta i november. Uppdraget vid busshållplatsen var att köra fyra
bussresenärer vidare till en fest.
Inga-Britt driver eget enbilsåkeri i taxibranschen och
har 25 års erfarenhet både från Stockholm och Uppsala.
Eftersom hon driver företaget enskilt och inte kör genom någon central, så har företaget inget avtal för att
köra sjukresor eller färdtjänst. Många körningar tas
i Uppsala, så för de som vill nyttja hennes taxi i Rasbobygden är det är bra med lite framförhållning. De lokala beställningarna görs på telefon 070-662 77 34.
Hon tillämpar även fasta priser: Från Rasbo till Uppsala 300:- eller från Rasbo till Arlanda 600:- oberoende
av riktning. Möjlighet ﬁnns även för budsändning efter
överenskommelse. Hon kör alla dagar och ser gärna att
man bokar i förväg.

TEXT OCH BILD : LARS - GUNNAR KARLSSON
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Årsprogram
Rasbo Hembygdsgille 2019
Årsstämma söndag 5 maj kl 18 i Gåvsta Gammelgård.
Rasbo kyrkokör sjunger vårvisor och allsång.
Kaffe serveras.

Cykling utan ålder –
anmälan och utbildning

Städ- och trädgårdsdag onsdag 15 maj kl 16.
Korv och kaffe serveras. Ta med lämpliga redskap samt
grannar och vänner!

Rullstolscykeln har levererats till Vigmund och Mattias
Sundstedt har provat cykla några gånger på Vigmund.
Cykeln fungerar utmärkt och nu söker vi volontärer
som vill cykla med de äldre och bjuda på en upplevelse
med vind i håret.
Vill du bli cykelpilot som det kallas inom organisationen Cykling utan ålder? Gå in på sidan www.cyklingutanalder.se och klicka på ”GÅ MED” i menyraden och
följ instruktionerna. De som anmäler sig får en utbildning hur cykeln hanteras på ett säkert sätt och tips på
vad man ska tänka på när man cyklar med de äldre.
Det går bra att kontakta Mattias på
mattiassundstedt@yahoo.se om ni har frågor.
Röda Korset i Rasbo är vår samarbetspartner och bidrar med mycket i detta projekt.

Hembygdsdag med nationaldagsﬁrande.
Obs! torsdag 6 juni kl 13-16! Gåvsta gammelgård.
Korv med bröd, kaffe/saft och bakelse, gillet bjuder.
Håkan Bäfve med Trubadurerna underhåller.
Nyinﬂyttade välkomnas och får en liten gåva. Grillning,
ponnyridning, bokförsäljning, ﬂagghissning m.m.
Midsommarafton vid Gammelgården fredag 21 juni.
Kl 12 klär vi stången, kl 13 dans. Ta med egen kaffekorg och glatt humör!
Slåtterkväll torsdag 11 juli kl 18.
Sill o potatis serveras. Medtag lämpliga verktyg.
Kulturveckan fre-sön 9 -18 augusti. Kulturveckan ﬁrar
20 år med extra ﬁnt program, se häfte som kommer i
brevlådan. (Arr. Kulturföreningen).
Bygdespel fre-sön 9-11 augusti
(www.rasbobygdespelare.hemsida24.se).

20-årsjubileum med
Rasbo kulturvecka 2019

Kakkalas lördag 17 augusti
med öppet hus och visning av samlingarna.
(Arr. Röda Korset och hembygdsgillet).

2019 års kulturvecka genomförs fredagen den 9 augusti till och med söndagen den 18 augusti. Boka dessa
datum i era kalendrar!
Kulturföreningen kan i år presentera ett intressant och
varierat program för alla åldrar och smaker. I somras
startade vi nya aktiviteter som riktar sig till barn och
unga, bland annat dockteater och ”kulturslingan”, och
i år satsar vi på en ännu större bredd. Det blir ett varierat utbud som hoppas vi ska locka alla, såväl gamla
som nya besökare. Vi kan redan nu avslöja följande
spännande evenemang:

Höstdag, lördag 14 september kl 12-15.
Funbo plantskola medverkar med demonstration/tips/
råd/försäljning. Kaffe och korv serveras.
www.rasbohembygdsgille.se
Facebook: Rasbo Hembygdsgille.
Alla varmt välkomna, önskar styrelsen!

• Konsert med Kadiatou (tvåa i 2018 års Idol) och Niklas Dackborns band i Hall 2000 14 augusti.
• Folkmusikgruppen Systerpolskan med Lena Willemark i Rasbokils bygdegård 15 augusti.

Rasbo i
Samverkan
önskar alla
en trevlig påskhelg!

• Finalkonsert med Lisa Nilsson, Mats Bergström och
Mattias Torell i Rasbo kyrka 18 augusti.
• Och så blir det naturligtvis Rasbo bygdespel, författarafton och kakkalas!
År 2019 är det tjugonde gången som kulturveckan genomförs, detta uppmärksammar vi bland annat med
en invigning den 10 augusti. Mer information kommer
i årets programblad som beräknas komma ut i juni.
Sprid informationen till alla ni känner!

Varmt välkomna!

Styrelsen för kulturföreningen i Rasbo kommundel
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Rasbokils Hembygdsförening kallar till
Årsmöte

Stavby bio
Program under våren

i Hembygdsgården, Kölinge Rasbokil
Torsdagen 11 april kl. 19
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och gott kaffe
med tilltugg kommer vår egen Lars Karlsson, Klivinge
att berätta om ”hur såg husen ut förr” med exempel
från Rasbokil.

Söndag den 7 april kl. 19.00
En Kvinna Bland Män
Filmen berättar en inspirerande och sann historia
om den unga advokaten Ruth Bader Ginsburg.
Barntillåten, 2 tim 0 min, inträde 100:-

Välkomna hälsar styrelsen

Söndag den 14 april kl. 14.00
Asterix: Den magiska drycken
Asterix och Obelix är tillbaka!
Barntillåten, 1 tim 25 min, inträde 80:-

Efterlysning: Nyinﬂyttade!
Den 6 juni anordnar Rasbo hembygdsgille hembygdsdag med nationaldagsﬁrande vid Gammelgården i Rasbo. Då kommer nyinﬂyttade (20182019) hälsas välkomna till vår bygd! Är du en av
dem som nyligen ﬂyttat hit eller känner du någon
nyinﬂyttad som borde hälsas välkommen?

Tisdag den 16 april kl. 14.00 (påsklovsﬁlm)
Asterix: Den magiska drycken
Se info ovan
Sedan gör Stavby bio sommaruppehåll, återkommer i höst. Mer info samt förköp av biljetter på
www.stavbybio.se

Kontakta Jennie.Mattsson@rasbohembygdsgille.
se så skickar vi en inbjudan. Vi hoppas många hör
av sig så det kan bli en riktig fest!

Bli medlem och stöd Stavby bygdegårdsförening
Medlemsavgiften är 200 kr/hushåll
Bankgiro: 5348-7963
Swish: 123 521 50 33

PRO Rasbo-Rasbokil

Inbjuder till sill-lunch Torsdagen den 16:e maj kl. 13.00
i Bygdegården Rasbokil. Månkys från Månkarbo underhåller med sång och musik.

Hyr Rasbokils Bygdegård

Hjärtligt Välkommen

Vi erbjuder ﬁna lokaler för olika aktiviteter och fester
fullt utrustat kök med diskrum. Till festlokalen ﬁnns
utrustning till 100 personer sittande. I denna lokal
ﬁnns också projektor och storbildsskärm.
Konferenslokalen på övervåningen 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 och bokning
telefon: 076-351 00 76
www.bygdegardarna.se/rasbokil
e-post: rasbokilsbygdegard@gmail.com
facebook: Rasbokils Nya Bygdegårdsförening

Byvandring
Tibble Rasbokil söndag 12 maj kl 13,
samling vid Bygdegårdens parkering.
Vi vandrar därifrån och tittar på
byggnadsstilar i bygden.
Medtag kaffekorg!
Välkomna hälsar
Rasbokils Hembygdsförening

Nästa nummer utkommer 3 juni 2019 med manusstopp 13 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!
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i samverkan med
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