Ristaren

���������
ODR Samhällsinformation

w
�w
� w.
�� r� a
�s
�b
�o
� .� o
� rg
��

INFORMATIONSBLAD
FÖR RASBO I SAMVERKAN RASBO RASBOKIL STAVBY TUNA
�������������������������������������������������������������������������
ÅRGÅNG
19 NR 2 MARS 2021 ANSV. UTG: BIRGITTA ELFVING PG 19 58 83 - 4
����������������������������������������������������������������������������

������������������
Ett
annorlunda år på Vigmund
�����������������������

������������
������������������������

���������������������

Den ansträngda situationen på äldreboenden i landet
har under det senaste året fått stort utrymme i media.
Hur ser det ut på Uppsala kommuns vård- och om��������������������������
sorgsboende i Gåvsta? Ristaren besökte Vigmund ti�������������������������������
digt i mars
för att kunna informera våra läsare. Verksamhetschefen
Aron Sivapalan tog emot oss och vi
�����������������������������
ﬁck ett������������������������������
trevligt samtal och svar på våra frågor.
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Aron, som kommer från Sri Lanka, har fått stor del av
sin utbildning ������������������
och yrkeserfarenhet i Sverige, men även
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�
utomlands.
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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
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En illa känd piga från Stavby
uppmärksammas i ny bok
för släkt- och lokalhistoriskt intresserade och innehåller
ett persongalleri och platser som helt säkert känns igen
bland dagens invånare, framför allt i Stavby, men även i
Alunda, Rasbo, Tuna och Rasbokil.
Vem var då pappan? Jo, det var faktiskt Brita Stina
Perdotters svågers bror, Jan Petter Berggren, sedermera
dragonen Johan Petter Storm vid Gysinge bruk. Inte
drängen Gustaf Stafbom i Bolsbyn, Stavby, som Brita
Stina Persdotter själv hade pekat ut inför häradsrätten,
och som kom att namnge barnen. Som sagt, historien
var komplicerad.
Tomas Stavbom bor
i Uppsala och är regionchef på Handelskammaren i Uppsala
län.
Hans bok ”Illa känd
– Tvillingarna Stafbom
i 1800-talets osynliga
Uppsala” ﬁnns att beställa från nätbokhandlare.

Som efternamnet antyder, har Tomas Stavbom en
koppling till Stavby. Det kunde han som nybliven släktforskare år 1984 snabbt leta fram i de gamla kyrkböckerna. Spåren till ursprunget slutade dock i koleraåret
1834, då den av församlingen illa kända pigan Brita
Stina Persdotter i Källgården, Stavby, ﬁck tvillingar
med en okänd fader. Tomas började leta. Vem var far
till de oäkta barnen, Johan och Per Stafbom?

Detta blev början på en detektivresa som ﬁck sin lösning först år 2020, genom en kombination av traditionell släktforskning och DNA-forskning. Tvillingarna
växte upp i Stavby, men kom från 1860-talet att vistas
i och omkring Uppsala. Bröderna, deras familjer och
barn tillhörde den egendomslösa befolkningen som befann sig i samhällets utkanter. De var del av det osynliga
Uppsala. Deras liv kantades av olyckor, ond bråd död
och en utsatthet som var verkligheten för så många, för
inte så länge sedan.
Historien om tvillingarna och deras familjer
har nu dokumenterats i
en bok av ättlingen Tomas Stavbom. Boken
”Illa känd” är skriven

Tomas Stavbom
Johan Petter Storm,
farfars farfars farfar
till Tomas.
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Kallelse till Rasbo i Samverkans årsstämma 2020
Torsdagen den 22 april klockan 19.00 i Rasbokils Bygdegård, Tibble.

RiS kallar härmed till ordinarie årsstämma. Handlingar till stämman kommer att publiceras på RiS hemsida
www.rasbo.org senast två veckor före stämman.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och direktiv för att minska risken för smittspridning. Handsprit, munskydd och handskar kommer att tillhandahållas och alla kommer att sitta enligt gällande krav
på avstånd i lokalen.

Vid stämman kommer RiS att överlämna utmärkelsen Årets Ristare till en person eller grupp av personer för särskilt goda och betydelsefulla insatser
för bygdens och sina medmänniskors bästa. Det är
inte för sent att komma med förslag och motivering!
Sänd det till Birgitta Elfving, birgitta@lbruppsala.se
eller SMS 070-299 42 22.

Det kommer även att vara möjligt att delta vid stämman och den efterföljande presentationen via Zoom.
Om du vill göra det, anmäl namn och e-postadress
senast den 19 april till Gunilla Zetterling,
gunilla.zetterling@gmail.com eller
mobil 070-282 12 60.
Du kommer att få en länk och instruktioner för inloggning på Zoom via epost.

RiS har inbjudit Uppsala kommun att informera om
kommande medborgarbudget för Rasbo- och Vaksalabygderna. Efter stämman kommer Kerstin Gaufﬁn,
strategisk samhällsplanerare för landsbygdsfrågor
vid stadsbyggnadsförvaltningen, att presentera bakgrund och genomförande i vårt område. Presentationen kommer att ske digitalt via Zoom.

Förfriskningar serveras, varmt välkomna!
Styrelsen för Rasbo i Samverkan
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Rasbokils
hembygdsförening
behöver din hjälp!

Uppsala kommun informerar:

Chans att påverka i
Rasbo och Vaksala
Uppsala kommuns projekt medborgarbudget fortsätter och i år har turen kommit till Vaksalaområdet och
Rasbobygden. Projektet går ut på att de 8 825 invånarna som bor i området får möjlighet att bestämma
vad 496 380 kronor ska användas till.

Den 6 april är sista dagen för att nominera personer till
en lokal arbetsgrupp i området, du kan även föreslå dig
själv. Efter det kommer alla att kunna rösta på de nominerade kandidaterna. Planen är att ha en färdig arbetsgrupp till början av maj. Senare i processen kan man
lämna in idéer till vad pengarna ska användas till.
På kommunens webbsida presenteras alla nominerade personer när nomineringstiden gått ut
www.uppsala.se/medborgarbudget
Medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att involvera medborgare i beslut
om hur kommunens resurser ska användas, och är ett
verktyg för lokal utveckling. Projektet med medborgarbudget startade som ett pilotprojekt i början av 2018
och kommer att pågå till och med 2023.
Medborgarbudget går till så att de boende får välja ut
fem representanter från bygderna, som bildar en lokal
arbetsgrupp ihop med politiker. Idéer samlas sedan in
från invånarna, en röstning sker och vinnande förslag
utses av den lokala arbetsgruppen. Slutligen genomförs
de vinnande förslagen.
Mer information om hur kommunen arbetar med
landsbygdsfrågor ﬁnns här
www.uppsala.se/landsbygd

Alla besökare ska känna sig välkomna och trivas på
vår ﬁna hembygdsgård i Kölinge. För att motsvara
dagens behov och få en bättre miljö ska vi bygga ett
nytt toalett-/förrådshus och ta bort det gamla utedasset. Föreningen har fått bygglov och startbesked,
huset ska stå klart under sommaren 2021.

För att ﬁnansiera bygget har vi sålt tomten med transformatorstationen i Tibble samt avverkat och gallrat skog
vid hembygdsgården, detta har gett ca 225 000 kronor.
Vi kommer också att få bidrag från Länsstyrelsen/Jordbruksverket på 50% av byggkostnaden, maximalt 300
000 kronor, från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Men det behövs mer pengar för att
nå målet! Det behövs även arbetshjälp under byggtiden
för att allt skall klaras av till sommaren. Alla bidrag,
stora som små, är välkomna! Sätt in ditt bidrag på föreningens plusgirokonto 81 87 07-2 eller
Swish 123 411 749 5, skriv ditt namn och ”Bidrag toahus”.
Du som vill hjälpa till under byggtiden anmäler dig
till Dag Zetterling 070-579 34 81 eller
mail dag.zetterling@gmail.com

Uppsala Kommun, stadsbyggnadsförvaltningen

Ett varmt tack på förhand för din hjälp!
Styrelsen

Vi önskar alla läsare
en Glad Påsk!
Våren börjar så smått visa sig, även tussi-
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Vårmarknad på Tunatorget

Då våren är här på allvar slår vi upp
portarna för en ny vårmarknad:
Lördag 8 maj kl. 10–14 på Tunatorget
Liksom för höstmarknaden i oktober i fjol följer vi
FHM:s restriktioner. Om de gäller i maj kommer
antalet säljare att begränsas till ca sex. Men vi är
beredda att utöka med kort varsel om restriktionerna lättar eller hävs!
Vi tillhandahåller plats i våra marknadstält och
bjuder på kaffe. Musik och andra attraktioner ordnas också om läget medger detta. Ta gärna med
eget bord!
Är du intresserad av att delta med bakluckeloppis eller marknadsstånd med försäljning av olika
produkter som matvaror, hantverk, hembakt bröd
m.m.?
Hör av dig på tel 0761-606 800 (Sivert),
0725-581 282 (Rut), 0707-530 817 (Lars-Gunnar)
eller 0705-656 621 (Inger).
På vår FB-sida ”Tunatorget” och på fönsterskärmen i Servicepunkten uppdaterar vi löpande vår
information!

Föreningen Tunatorget
Nytt år och nya tag!
Föreningen Tunatorget är trots coronaläget så aktiv
som det bara går. På infoskärmen i fönstret till Servicepunkten lägger vi ut aktuell information från
Uppsala kommun och från vår egen bygd. Fikaplats
ﬁnns inne i lokalen, som inom kort kan öppnas via
Tuna Lanthandel. Där ﬁnns också en dator för informationssökning samt skrivare, ett ”bytesbibliotek”
samt diverse informationsbroschyrer och skrifter.
Så snart väderleken tillåter fortsätter vi med vårt
projekt ”Tunatorget – en mötesplats för alla”, som
ﬁnansieras av Leader Upplandsbygd. Redan nu är vi
gå gång med att planera för uppsättning av belysning utmed Prästgårdsslingan och markeringar för
var korgarna till frisbeebanan ska stå. Byodlingen
bereds för årets kommande fritidsodlingar så snart
jorden rett sig. Anmäl dig till någon av oss i föreningen om du vill boka en odlingslott och/eller kom
gärna med som frivillig i någon arbetsgrupp!
Medlemsavgiften är 50 kr för enskild och 100 kr
per familj på samma adress. Betalning sker per Pg
951796-2, Bg 5375-2085 eller Swish 123 323 5678.
Betala snarast så visar du ditt stöd och kom ihåg att
ange namn, adress och e-postadress!
Kom gärna med som aktiv i föreningen Tunatorget! Intresserade i alla åldrar är välkomna!
För vidare information och/eller anmälan,
ring Rut 0725-58 12 82, eller Sivert 0761-60 68 00.

Styrelsen i Föreningen Tunatorget

Följ Rasbokils Nya Bygdegårdsförening på Facebook för information
om eventuella evenemang under
sommaren 2021.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Rasbokils Nya Bygdegårdsförening

Byggenskap på Gåvsta gammelgård

Årsmöte
Rådande restriktioner gör att Föreningen Tunatorget
håller sitt årsmöte lite senare än vanligt. Väl mött
alltså tisdag 13 april kl. 19.00 antingen utomhus på
Tunatorget eller i Timmerkojan en trappa upp.
Vi ser till att följa FHM:s rekommendationer och
tillhandahåller både handsprit och ansiktsskydd,
för dem som så önskar.

Nu har vi för andra gången tråkigt nog tvingats slå
till bromsarna för det tilltänkta bygget på grund av
alltför höga byggkostnader. I höst tar vi nya tag och
försöker ånyo ansöka om bidrag från Boverket så
att vi förhoppningsvis kan sätta igång bygget igen
till nästa vår.
Håll tummarna för att vi ska lyckas den tredje
gången, på återhörande!

Välkommen att diskutera en – som vi
hoppas och tror – ljusare framtid!
Styrelsen i Föreningen Tunatorget

Rasbo Hembygdsgille
Manda Björling

Nästa nummer manusstopp 16 maj, utgivning 7-8 juni.
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 och telefon!
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