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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!

Vad kan RiS göra för 
företagen och företagarna?
Rasbo i Samverkan inbjuder alla företagare

– från enmans till större – 
från jordbrukare till teknikföretag – 

till företagarträff 
onsdagen den 26 november 

i Gåvsta skolas matsal.

En levande landsbygd behöver inte bara 
människor som bor, den behöver också 

levande företag.

Varmt välkomna!

Framtidens landsbygd
Under namnet Landsbygd 2.0 åker Uppsala kommuns 

projektanställda landsbygdsstrateg Mimmi Skarelius 

Lille runt bland orterna runt centrala staden och pra-

tar med de boende om deras drömbild av sin ort om 

tio år. Torsdagen den 9 oktober var det Rasbos tur att 

få besök.

På ett möte i Gåvsta skolas matsal infann sig närmare 30 
personer för att prata om Rasbobygdens framtid. Mim-
mi Skarelius Lille hade med sig två studenter från Sve-
riges lantbruksuniversitet som ledde en praktisk övning 
i grupp för att på ett strukturerat sätt få fram tre högprio-
riterade önskningar för bygden vid varje bord.
 Frisk luft och vacker natur fanns med som ett par av 
ingredienserna som defi nierar vad landsbygd är när del-
tagarna fi ck börja med att berätta vad landsbygd är.
 Bland de önskningar som de fl esta tyckets vara någor-
lunda eniga om stod fl er hyresbostäder för främst unga 
och äldre. Bättre kommunikationer – särskilt gällde det 
för Rasbokils och Tunas del. Ett färdigutbyggt bred-
bandsnät fanns också på önskelistan.

Mer utopiska visioner som bassängbad, badhus, tågför-
bindelse, ett höghus modell ”Turning Torso”, ett tydligt 
centrum med butiker, restauranger och bostäder fi ck stå 
tillbaka en del när de deltagande tvingades prioritera.
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Landsbygdsstrategen Mimmi Skarelius Lille till vänster och 
Manda Björling från Rasbo Hembygdsgille, lyssnar på vad 
Landsbygdsstrategen Mimmi Skarelius Lille till vänster och 
Manda Björling från Rasbo Hembygdsgille, lyssnar på vad 
Landsbygdsstrategen Mimmi Skarelius Lille till vänster och 

Rasboborna ser som sina framtidsdrömmar.

Vad kan RiS göra för 
föreningarna?
Rasbo i samverkan, RiS
hälsar alla föreningar 

och deras styrelser samt 
övriga medlemmar

välkomna till allmänt möte i 
Gåvsta skolas matsal 

onsdagen den 22 oktober kl 19.00

Varmt välkomna!



Farlig korsning får 
Ris att agera
Många boende i Rasbobygden som åker in på eller av 
från väg 288 vid korsningen vid Örby har klagat på att 
korsningen är farlig. Värst är det för dem som ska 
svänga ut från Frötuna mot Uppsala.

Det här har fått Rasbo i Samverkan (RiS) att agera. För-
eningen beslöt vid sitt styrelsemöte den 8 september att 
skicka ett brev till Trafi kverket med synpunkter på kors-
ningen. Redan har en del olyckor inträffat i korsningen, 
och incidenterna har varit ännu fl er. 
 RiS framför att sikten skyms av mitträcket när man 
stannat för uppfart västerut på väg 288. Eftersom den 
tillåtna hastigheten på 288:an är 100 km/timmen hinner 
mycket hända innan man hunnit ut på huvudleden.
 RiS tycker även att det behövs en avfartsfi l åt höger 
när man kommer från Uppsalahållet och ska svänga av 
mot Frötunahållet.
 Även avfartsfi len åt vänster mot Tibblehållet när man 
kommer från Uppsala har RiS synpunkter på. Den fi -
len bör förlängas skriver man. Vid högtrafi k och med 
svängande buss eller lastbil blir det inte plats för de bilar 
som ska hålla åt sidan. Risken för kökrockar med påkör-
ningar bakifrån blir då stor.
 RiS skriver i brevet att senast när den nya gång- och 
cykelbanan ska byggas bör korsningen åtgärdas. 

Trafi kverket medger problem
Trafi kverket har svarat på brevet från RiS om korsning-
en vid Örby.
 Man har varit ute och tittat och konstaterar att sikten 
är dålig för dem som ska svänga ut på 288:an från Frö-
tunahållet.
 – Vi ska titta närmare på hur vi kan lösa detta för att 
öka trafi ksäkerheten i korsningen, lovar planeraren Tor-
björn Andersson på Trafi kverket i ett svar till RiS.
 Däremot tänker man inte göra någon svängfi l för de 
som ska svänga åt höger. Det beror på att det i kors-
ningar med sådana svängfi ler i stället lätt uppstår kol-
lisioner när utkörande bilar inte ser bilar som fortsätter 
rakt fram. De blir skymda av svängande bilar, förklarar 
Trafi kverket.
 – Skadorna vid den här typen av olyckor är oftast all-
varligare än vid upphinnandeolyckor, skriver Torbjörn 
Andersson och uppmanar i stället de som ska svänga 
höger i korsningen att börja signalerna högersväng ti-
digt och att sänka farten i tid.
 Trafi kverket tänker heller inte göra något åt svängfi -
len åt vänster, mot Örby och Vallby. I alla fall inte nu.
– Men om det visar sig senare att korsningen är under-
dimensionerad kommer vi att se vad vi kan göra åt den, 
lovar Torbjörn Andersson.
 1Det blir något för Ris att bevaka framöver alltså.

BERTIL LUNDVIK 

Flera av Rasbobygdens föreningar klagar över att det 
är väldigt svårt att hitta personer som kan tänka sig 
att delta i föreningsarbetet som ledare. Det gäller 
bland andra Rasbo IK och det gäller Kulturförening-
en, men också andra föreningar.

Hur ska föreningarna göra?  Bland annat denna sak vill 
RiS diskutera vid en träff med alla bygdens föreningar 
onsdagen den 22 oktober.
För kulturföreningen är en möjlig lösning, men tråkig, 
att lägga ner verksamheten. En nedläggning eller upp-
lösning av föreningen är nu nämligen väldigt nära.
 Men det fi nns ändå glödande krafter som kan tänka 
sig att engagera sig för kultur i olika former så sista or-
det är nog inte sagt riktigt ännu. Kanske kan Kristina 
Söderman bli räddningen för kulturföreningen? 
 Kanske är du själv en kulturellt intresserad person 
som gärna vill se att kulturveckan kan leva vidare med 
en kulturförening som samordnande kraft? Kontakta då 
någon i RiS eller Kristina Söderman. Eller gå på mötet i 
Gåvsta skola den 22 oktober.
 Rasbo IK har också svårt att hitta krafter till sin sty-
relse. Nyligen hoppade också sekreteraren Björn Gulle-
fors av eftersom han har fullt upp med bredbandsfrågor-
na och Rasbo bredbandsförening och idrottsföreningen 
måste alltså hitta en ny kraft.

BERTIL LUNDVIK

Vem vill bli 
föreningsledare?

Busskur behövs 
vid Örby
RiS har nu skrivit till Upplands lokaltrafi k med krav 
på att busskurer som försvann vid omläggningen av 
väg 288 återuppförs. Särskilt stort är behovet vid 

Örby framhåller RiS i sitt brev.Örby framhåller RiS i sitt brev.Örby framhåller RiS i sitt brev

Denna hållplats betjänar inte bara Örby-området utan 
resande kommer också från Sämjesta, Karby, Kallesta, 
Frötuna och Tomta till denna hållplats, och har alltså 
ganska lång väg dit. Det betyder också att många kom-
mer i god tid och har extra stort behov av skydd mot 
regn och blåst eftersom man då ofta har längre vänte-
tid.
 Ett tecken på att busshållplatsen är välfrekventerad är 
de många cyklar som brukar stå vid denna plats, fram-
håller RiS i sitt brev.
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”Skyltningseländet”
RiS konstaterade vid sitt styrelsemöte i oktober att det 
verkar svårt att få gehör för synpunkterna på skyltning-
en till Rasbokil. 
 En vit skylt med svart text ”Rasbokils k:a” har dock 
kommit upp på gamla 288:an vid avfarten mot Rasbok-
il, men någon likadan skylt vid nya 288:an vid avfarten 
mot Örby och Vallby får inte sättas upp enligt Trafi k-
verkets regler. En sådan skylt får bara sättas upp vid 
närmsta korsning enligt reglerna, skriver man.
 Trafi kverket hänvisar också till Lantmäteriet som ge-
nerellt tar bort alla gamla sockennamn från kartorna och 
därmed försvinner de förstås också från vägskyltarna 
efter hand.
 ”Förstockad byråkrati”, tycker RiS styrelse.

Släckt belysning 
Där väg 680, den så kallade pizzastigen mellan Rasbo-
kils kyrka och Rasbo kyrka, passerar under väg 288 har 
belysningen tills vidare släckts, något som irriterar dem 
som per cykel eller till fots ska passera genom tunneln.
 Anledningen till mörkläggningen är att bilister klagat 
på att belysningen bländar när man kommer på 288:an.
 RiS tycker att det borde kunna vara en enkel sak att 
fl ytta belysningen så att den inte bländar, eftersom det 
ju ändå fi nns el framdraget till genomfarten.

Intresset för att få riktigt bredband inom Rasbobyg-
den är jättestort. Cirka ettusen hushåll har anmält 
sitt intresse. Det motsvarar cirka 70 procent av alla 
hushåll i bygden. För ytterligare information kring 
bredbandsutbyggnaden inbjuds till ett möte 2 okto-
ber i Gåvsta skola 19.00.

Rasbo Fiber ekonomisk förening ligger bakom det 
stora bredbandsprojektet i Rasbo, Rasbokil, Tuna och 
Stavby-området. Och man har lyckats bra hittills med 
anmält intresse från ungefär 70 procent av alla hushåll. 
Men med de nya regler för statligt stöd som nu gäller, 
blir de ekonomiska villkoren klart bättre om man når 
upp till minst 75 procent av hushållen, och ännu bättre 
om 85 procent av hushållen anmäler intresse.
 – Det borde inte vara omöjligt, i alla fall med 75 pro-
cent, tycker Gunilla Zetterling, Rasbokil, och en av de 
drivande i projektet. 
 Med 85 procent av hushållen kan föreningen få stöd 
för upp till 70 av den fasta kostnaden för kanalisationen, 
alltså de rör som själva den fi beroptiska kabeln ska löpa 
i. Det är inte bara privata hushåll som kan anmäla sitt 
intresse. Även företag, bygdegårdar, skolor, kyrkor går 
bra. Fritidshus kan också anmäla sig. Om man driver 
företag i sin fastighet räknas det som två anslutningar, 
något som gynnar hela projektet. 
 Den verkliga eldsjälen har annars varit Björn Gulle-
fors boende i Örby. Med sig som kontaktpersoner har 

Bredbandsintresset växer mer och mer
han också Urban Axelsson, Saringe, Robert Andersson, 
Yrestahed och Jonas Zetterberg, Visteby.
 Det går alltså fortfarande att anmäla sitt intresse. Ti-
digare hade man en deadline i augusti, men i och med 
de nya reglera för statsstöd så har anmälningstiden för-
längts.
 Varför ska man då anmäla sig? Ja i korthet så kan man 
säga att man får snabbare internet, man får större TV-ut-
bud till lägre pris, trygghetslarm och tjänster för äldre 
blir också bättre och säkrare. Och med snabbt bredband 
höjs värdet på ditt hus.
 Att anmäla sitt intresse kostar inget, och man för-
binder sig heller inte till något. Ju fl er som anmäler sig 
desto lägre blir priset för både installation och drift i 
framtiden. Innan man behöver bestämma sig kommer 
alla att få reda på et bestämt pris.
 Föreningen Rasbo Fiber har ingått ett avtal med bred-
bandsleverantören ByNet och man ritar nu på var och 
hur fi berkablarna ska dras. Det handlar om åtskilliga 
kilometer kabel totalt. 
Mer information kan man få på 
www.bredbandrasbo.se 
Vill du skick e-post är adressen: 
info@bredbandrasbo.se 
Du kan också ringa någon av kontaktpersonerna.

BERTIL LUNDVIK 



Detta är nummer 3 av Ristaren 
2014. Preliminärt manusstopp 
för nummer 4 är 17 november 
med utgivning i början av decem-
ber.
Redaktör är Bertil Lundvik som 
tacksamt mottar tips, annonser, 
bilder och artiklar om livet i Ras-
bobygden. 
Adress: 
bertil.skarpvreten@gmail.com
Post skickas till: 
Skarpvreten 1, 755 95 Uppsala.

Titta gärna in på vår hemsida 
också: 
www.rasbo.org

Rasbo Hembygdsgilles 
Berättarkväll 

Den 23 november kl 18 
i Rasbo församlingshem

”Fåglar i förändrad miljö”. 
Ornitologerna 

Anders Eriksson och 
Hans-Olov Gustavsson berättar om 

hur det står till med våra små-
fåglar, och hur vi kan hjälpa 
dem. Kaffe, gratis inträde.

Varmt välkomna!

Rasbokils Bygdegård
för möten, fester och konferenser

Lokalen är utrustad med porslin för 90 
personer.
Konferensutrustning i form av storbilds-
skärm och projektor på nedre plan /stora 
salen samt 40” skärm i mindre konfe-
ransrum/övre plan.
För mer info om uthyrning och boka byg-
degården ring 018-35 11 88 och prata 
med Håkan och Eva

Rasbokils Nya Bygdegårdsförening
www.rasbokilsbygdegard.se

Problem för 
fritidsgården i Rasbo
När fritidsklubben i Gåvsta startade med verksamhet för skolbarnen i 
årskurs 4 till 6 efter skoldagens slut fram till klockan 18 blev det pro-
blem för fritidsgården med verksamhet för tonåringarna mellan 13 och 
tjugo år.

Fritidsklubb är lagstadgad verksamhet och därför prioriterat av Upp-
sala kommun. Fritidsgårdar på småorterna runt om i kommunen är 
därmed satta på undantag med små resurser och därmed ont om per-
sonal. I Rasbo fi nns 1,5 tjänst på två personer. En titt på Uppsala kom-
muns förvaltning Vård & Bildnings hemsida visar tydligt att av kom-
munens 20 fritidsgårdar har de tio med verksamhet i centralorten ofta 
öppet fyra till sju dagar i veckan, medan fritidsgårdarna i kransorterna 
vanligtvis bara har öppet tre dagar, med undantag för Storvreta med 
generösa öppettider och betydligt större personalstyrka än i exempel-
vis Gåvsta, Vänge, Vattholma, Skyttorp. 
 Innan fritidsklubben i Gåvsta kom igång öppnade fritidsgården på 
eftermiddagen, men nu kan inte fritidsgården öppna förrän efter 18 
när de yngre barnen lämnat. Det här leder till att tonåringarna från 
skolan i Gåvsta och för dem som går i skolor inne i Uppsala åker hem 
i stället för att stanna i Gåvsta för att läsa läxor, spela spel, idrotta och 
bara träffas.
 – Har ungdomarna väl åkt hem åker de inte hit igen på kvällen. Då 
måste de ofta ordna skjuts. Därmed blir tonåringarna i bygden utan en 
vettig samlingsplats, berättar Jonny Pettersson, en av två fritidsledare 
i Rasbo.
 De här problemen fi ck tonåringarna att helt på eget initiativ skriva 
ett brev till kommunens förvaltning Vård & Bildning som är den för-
valtning som ansvarar för fritidsgårdarna. Man klagade över att de 
blev åsidosatta och inte fi ck till någon vettig fritidsverksamhet direkt 
efter skolan.
 Brevet överlämnades till Vård & Bildnings handläggare. Sedan dess 
har inget hänt. Något svar har ungdomarna inte fått på sitt brev.
 I brevet föreslog ungdomarna att en fritidsgård i stället skulle startas 
på Älby gård där just Jonny Pettersson tillsammans med sin fru driver 
café och Bed and Breakfast.
 – Det var lite tokigt att det blev så. Visst skulle jag kunna ha fritids-
gård hos mig, men jag visste inte om i förväg att detta förslag skulle 
komma upp samtidigt. Och kommunens tjänsteman ansvarig för fri-
tidsgårdarna i östra delen av kommunen, Merja Jeremar Haanpää, 
sade tvärt nej till mig, berättar Jonny Pettersson.
 Problemet kvarstår. Det fi nns ingen vettig lokal där fritidsgården 
kan ha sin verksamhet från skoldagens slut. Nu öppnar den klockan 18 
och har verksamhet fram till 21 på måndagar och onsdagar och mel-
lan 18 och 23 på fredagar. Det är nu 44 tonåringar som skrivit under 
brevet och ett tiotal föräldrar. Man vill ha en bättre fritidsgårdsverk-
samhet anpassad efter förhållandena i Rasbobygden.
 På fritidsklubben är 51 barn inskrivna och det brukar vara 25-27 
yngre barn varje dag, enligt Jonny Pettersson.
 Avgiften för att vara med i fritidsklubben är 150 kr per månad. För 
att gå på fritidsgård måste man också vara medlem. Det kostar 100 kr 
per termin.
 Rasbo i Samverkan diskuterade på sitt styrelsemöte i början av ok-
tober denna situation och skulle ta upp frågan i samband med möten 
med kommunen.     

BERTIL LUNDVIK


