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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!

Percy Westerlund, Mr Rasbo populärt kallad, avgick som 
ordförande efter lång och trogen tjänst i ledningen för Ras-
bo i Samverkan vid årsstämman 11 mars i Gåvsta skolas 
matsal. Han ersätts av Lars-Gunnar Karlsson, Tuna.

Det har inte varit helt enkelt för valberedningen att hitta 
ordförandekandidater till RiS under åren. När Percy val-
des till ordförande förra året var det rätt så motsträvigt. 
Nu var det självklart mest naturligt att han ersattes av 
Lars-Gunnar. Båda har lång erfarenhet från lokalpoliti-
ken på den tiden Rasbo var en kommundel.
 Percy Westerlund har mest styrt och ställt med det 
mesta i bygden som tjänsteman, rektor i Gåvsta och 
kommundelschef, medan Lars Gunnar varit fritidspoli-
tiker för moderaterna.
 Till vice ordförande valdes Allan Haddleton, till kas-
sör Britt Sofi  Karlsson.
 Den rätt stora styrelsen består av representanter för 
de politiska partierna (sju) och för övriga organisationer 
i bygden (åtta röster), de senare i majoritet med en röst 
alltså. Ett förhållande som mest har och har haft sym-
bolisk betydelse. Voteringar blir det sällan i RiS. Alla 
arbetar gemensamt för bygdens bästa.
 Självklart beviljades den avgående styrelsen ansvars-
frihet, sedan verksamhetsberättelsen och kassarapporten 
behandlats.
 Som en av de viktigare punkterna på dagordningen 
stod godkännande av verksamhetsplan för 2015. Ur den 

Ordförandebyte i Rasbo i Samverkan

kan man fi nna att Ristaren ska fortsätta utkomma med 
information om händelser i bygden och att hemsidan ska 
var en viktig informationskälla.
 RiS ska fortsätta stötta bredbandsgruppens arbete så 
att så många som möjligt kan få fi beranslutning till rim-
lig kostnad.
 Utbyggnaden av 288:an ska följas så lösningarna blir 
bästa möjliga för bygden. Vad gäller gång- och cykelvä-
gar måste kommunen aktiveras så att lösningar kommer 
till stånd på de problem som fi nns, främst med skötseln.
 Skolor och äldreomsorg är två andra viktiga frågor 
RiS ska arbeta med, liksom kollektivtrafi ken.

TEXT & FOTO: BERTIL LUNDVIK

Percy Westerlund avtackades för lång och trogen 
tjänst för bygden när han avgick som ordförande. 

Årets Ristare – Tomas Bernelind
Motivering
Tomas Bernelind har varit en drivande kraft för att om-
skapa den gamla grusgropen i Stavby till en mötesplats 
för bygdens folk!

Läs om Stavbyprojektet på nästa sida.



Kommunalrådet Caroline Andersson(s) med ansvar för 
skolor och förskolor i Uppsala kommun kom till RiS årsmö-
te för att berätta om planer för skolorna i bygden och för att 
svara på frågor.

Caroline Andersson började med att berätta att hon bara 
var 15 när hon engagerades politiskt i SSU i Kalmar. Nu 
i Uppsala har hon tidigare varit vice ordförande i äldre-
nämnden, nu är hon kommunalråd med ansvar för alla 
skolfrågor från förskola till och med gymnasium.
 När frågan om lokalbehoven i Gåvsta med utgående 
tillfälliga bygglov kom upp tvingades hon dock erkänna 
att hon inte hade några konkreta planer att avslöja.
 – Lokalförsörjningsplanerna har inte kommit till Gåv-
sta, men jag förstår att det fi nns akuta frågor att ta tag i 
så jag får bevaka frågan framöver, sade hon.
 Caroline Andersson beklagade att det har varit en väl-
dig otydlighet kring ansvaret för skolfastigheter.  
 Rektorn på Tuna skola, Micke Tallberg undrade hur 
man ska hantera gamla skolan i Gåvsta där behovet av 
akuta åtgärder är som störst, men Caroline Andersson 
hade ingen lösning på lut för den heller.
 – Tjänstemännen har inte nämnt om detta för mig, så 
det här visste jag inte om, tvingades hon medge.
 Trafi ksituationen morgnar och kvällar vid skolorna 
kom också upp.
– Det är direkt farligt där, något måste göras snarast, 
uppmanade Micke Tallberg.
 Den pedagogiska ledningen för bygdens skolor be-
höver förstärkas, en rekrytering av biträdande rektor är 
på gång. Caroline Andersson sade att hon fått besked 
från skolchefen Lars Romanus att läget var bra, vilket 
mötte protester från fl era närvarande från bygdens sko-

Stavbyprojektet är ett samarbete mellan skolan, kyrkan, 
4H, bygdegårdsföreningen, Olands hembygdsgille och Hela 
Sverige ska leva! Det första mötet hölls i juni 2013. Projek-
tet består i dagsläget av två delar, Stavby Natur- och Kul-
turstig och Stavbygropen (en grusgrop med möjlighet till 
olika aktiviteter och upplevelser).

Målsättningen med projektet är bl.a. att öka kunskapen 
om bygden samt bidra till ökad gemenskap och samar-
bete bland människorna i närområdet. Förhoppningen 
är även att kunna locka människor från andra platser 
att ta del av utbudet och förstå att Stavby är en bygd att 
både uppleva och leva i!
 Under maj 2015 kommer guidade turer att anordnas 
längs natur- och kulturstigen och den 19 september går 

Kommunalråd kom utan 
löften till bygdens skolor

lor. Rektor i Gåvsta  har nu 70-75 personer direkt under 
sig och det är många fl er än vad som är rimligt, menade 
Tunas rektor.
 Ett problem för bygdens skolor är också det acku-
mulerade underskott på 300 000-400 000 kronor som 
tynger verksamheten i Tuna skola, eftersom de har be-
ting på att betala av på det underskottet.
 Från åhörarna kom förslag på att det underskottet be-
höver avskrivas.
 – Just nu går Tuna plus minus noll, men det är svårt 
att betala tillbaka, sade Micke Tallberg.
 Ett problem för Tuna är också elevunderlaget. Nu är 
det cirka 20 elever från Faringe-Solvalla som valt Tuna 
och därmed hjälper upp ekonomin där. Men de får ingen 
skolskjuts till Tuna. Lika är det för barn från Rasbokil 
som valt Stavby. Problemet bör ses över vid kommande 
justering av turlista/tidtabell. Kommunalrådet fi ck med 
sig en passning att titta på detta.

BERTIL LUNDVIK

Stavbyprojektet- 
grusgropen bakom kyrkan med utegym, grillplats, scen och publikgradäng  samt 
natur- och kulturstig på 8 km.

Stavbydagen av stapeln! På Stavbydagen blir det mark-
nad och öppet hus i skolan, kyrkan och bygdegården. 
På kvällen bjuds det på en konsert i kyrkan följt av ett 
riddarspel nere i grusgropen. Eftersom riddarspelet sker 
i mörker så kommer bl.a. brinnande lansar att användas. 
Missa inte chansen att uppleva ett unikt riddarspel i en 
annorlunda omgivning!
 Vi hoppas att alla ska känna sig välkomna att ta del av 
aktiviteter och upplevelser i Stavby så att det blir till en 
mötesplats för såväl gammal som ung!

Kom till Stavby, det är här det händer!
Tomas Bernelind, projektsamordnare



Det fi nns nu ett tillräckligt kundunderlag för att bygga fi -
bernät i etapperna Väst och Syd. Dvs. från Storvreta till Frö-
tuna, Grönviken, Västerberga, Gåvsta mm. Här kommer 
kampanjpriset på 19.900 kr upphöra, och ordinarie pris 
34.900 kr införs inom kort. I Norra och Östra etapperna 
(Rasbokil, Stavby, Tuna mm) behöver beställningarna öka 
för att få ett tillräckligt underlag.

Tillräckligt med beställningar är bara ett av kraven. För 
att kunna bygga nät måste också avtal slutas med alla 
markägare som berörs och detta prioriteras av ByNet 
och Stadsnätet. Kika gärna in på hemsidan och se om 
projektet vill ha hjälp med markägarkontakterna, mot 
lön förstås.
 Om allt går i lås kan det alltså bli nätbygge i två av 
fyra etapper under våren/sommaren, och det är viktigt 
att eventuella soffl iggare i dessa områden bestämmer 
hur de ska göra. Eftersom det blir dyrare att hantera 
beställningar som kommer kort inpå bygget så upphör 
kampanjpriset, och Stadsnätets ordinarie pris på 34.900 kr 
införs.

Bredband Rasbo
Bredbandsprojektet förbereder för nätbygge

Den som har tomter till salu kan intresseanmäla att få 
dessa fi berförberedda helt gratis, dvs. slang dras i så fall 
fram och då köparen byggt sitt hus beställer denne an-
slutning. Men då gäller inte kampanjpriset längre, utan 
man får räkna med ordinarie pris.
 I Norra och Östra etapperna är det otillräckligt med 
beställningar och där gäller kampanjpriset tills vidare. I 
projektet fi nns sex vägskyltar kvar som kan sättas upp 
på lämpliga ställen – gärna i sommarstugeområden som 
annars är svåra att nå med information. Hör av er med 
förslag på ställen!
 Alla intresseanmälningar görs och aktuellt läge samt 
etapperna redovisas på hemsidan www.bredbandrasbo.
se. Där fi nns också beställningsbroschyrer med alla vill-
kor. Beställningsunderlag ska också fi nnas på Ica Vall-
by. Den som är nöjd med villkoren kan beställa direkt 
via nätet http://uppsalastadsnat.se/formular
För frågor om abonnemang, tjänster och om status på 
din beställning: kontakta Uppsala Stadsnät.

BJÖRN GULLEFORS 

Vägmöte/info
Hur blir vår 288 – din väg som 

du tänkt, eller?

Nu har Gamla Ålderdomshemmet, 

Gåvstagården, 
fått ny ägare!
Huset har tjänat bygden sen 1906, som ålderdomshem, 
hemtjänstlokal, dagverksamhet, föreningsgård, fritids-
gård. Fastigheten har varit på kommunens försäljnings-
lista i många år och där tidens tand och yttre åverkan har 
lämnat mycket annat att önska.
 Nya ägarna, Daniel Bjervner och Magnus Thunell, har 
för avsikt att omvandla fastigheten till 6 st lägenheter i 
hyres- alt. bostadsrättsform. Ett positivt tillskott på den 
lokala bostadsmarknaden, som kan stå klart 2016/17!

Måndag den 13 april kl.18 
i Stavby Bygdegård 

Mötet omfattar läge/tidsplan kompletterande g/c-
väg inom etapp 1 Jälla-Hov, byggande, andel 1+2- 
och 1+1-väg, g/c-väg, planskildheter, säkerhet m.m. 
inom  etapp 2 Hov-Alunda.
 Projektledare Knut Hawby och Hans Samuels-
son, Trafi kverket, informerar om projektet och ge-
nomförandet. Har något förändras av innehåll och 
standard?
 Övriga deltagare: Annila Bexelius, teknisk chef, 
Östhammars Kommun samt företrädare för gata/tra-
fi k Uppsala kommun
 Håller projektens uppsatta mål – korsningar, sikt-
linjer, köbildning, kollektivtrafi k, tillgänglighet, 
säkerhet, pendlarparkering, bra och trygga belysta 
lägen, g/c-vägnätet, ägarfrågor, drift, skötsel, be-
läggning, bärighet,  planskildheter, placering, läge, 
drift, trygghet, barns skolvägar – säkerhet när ska 
barn hämtas på ”rätt sida eller korsa”...

Välkomna!

RIS SER BYGDEN MED PLATS FÖR DINA 
TANKAR/FRÅGOR –  SES FÖR RASBOBYGDEN!



Ristaren planeras komma i lådan 3/6, 
2/9, 21/10, 29/12. 
Manusstopp nästa nummer 10/5. Som-
marinfo, nationaldag, midsommar. En 
redaktionsgrupp jobbar inom AU med 
ansv.utg. Lars-Gunnar Karlsson, sam-
ordnare Margareta Inninger, Gunilla 
Zetterling, Britt-Sofi  Karlsson. Följ RIS 
även på www. Rasbo.org!
Material, tips, annonser m m ställs till 
em.inninger@gmail.com

Stavby skolas fyror gjorde det –
2:a plats i schack4ans distriktsfi nal!
Schackfyran genomfördes under lördagen 14 mars för sjunde året i 
rad. Stavby skola tog hem en andraplats med 383 poäng efter Wal-
dorfskolans 394 poäng. 
 Nu väntar Schackfyrans riksfi nal som är en årlig schackfest med 
125 skolklasser och drygt 2.300 spelare. Tävlingen spelas i Västerås 
ABB-arena den 6 juni 2015.

Till vänster står Elsa och 
till höger Saga, två 
lyckliga elever från 
Stavby Skola.

ordförande har ordet
En spännande utmaning, att i denna roll samla ihop och driva 
Rasbobygdens frågor.
 Syns vi inte fi nns vi inte! Jag hoppas med de som fortsätter 
i RIS och de nyvalda, att vi tillsammans fångar bygdens frågor 
och utveckling i Sveriges fjärde kommun och samfällt stödjer 
livskraft i bygden. Samtidigt tackar vi er som tackat nej till om-
val för era insatser och lagarbete. Särskilt tack till Percy för de 
många årens positiva insatser. Birgitta Olsson och Berit Wester-
lund – ett varmt tack för allt serveringsansvar, som berikat det 
sociala kontot! 
Vi fortsätter lagarbetet 2015 – Framtiden är ogjord! 

LGK

Vill du a�  di�  barn ska få lärande och 
trygghet i hemmiljö?

Då är familjedaghem e�  bra alterna� v. Hemma hos en dagbarn-
vårdare får di�  barn omtanke och uppska� ning och i våra små 
barngrupper utvecklas nyfi kenhet och skaparglädje. Vi utgår från 
barnens behov och intressen och erbjuder hemlagad mat, lek och 
utevistelse i alla väder. Uppsala kommuns familjedaghem har erfar-
na dagbarnvårdare som ger di�  barn en trygg pedagogisk omsorg.
Välkommen � ll oss!

Läs mer på  www.rasbofdh.uppsala.se/ e2ller kontakta:
Marina Janserius, bitr chef Familjedaghem Uppsala kommun
Tfn: 018-727 99 44
E-post: marina.janserius@uppsala.se 

Välkommen till 
Öppen Temakväll

Framtidens Uppsala med Nya Resecentrum-
området till Gränby/kraftledningsstråket 
ut mot Lindbacken/Rörken – bostäder och 
industrilokaliseringar.
Tisdag 28 april kl. 18. Samling vid Entrén 
till Kommunens nya kontorshus, Stations-
gatan 12.
Projektledare Catharina D-Lillieström le-
der en guidning via Nya Resecentrum och 
de nya kontors/bostadskvarteren. Därefter 
samling på plan 7. Vad skapas i 288-axeln 
riktning Rasbo! Therez Olsson, kommunal-
råd (M). 
Anmälan senast 23/4 till Lars-Gunnar 070-
753 08 17 alt. kpu.eneby@gmail.com

Arr. Rasbo Moderaterna

Tuna bygdegårdsförening 
efterlyser företagare, hobby-
utövare, föreningar, artister 
och konstnärer, som är verk-
samma eller boendes i Tuna 
socken och vill vara med och 
visa upp sin verksamhet/sina 
alster på TUNA VISAR i höst.TUNA VISAR i höst.TUNA VISAR

Datum: 5 september
Klockan: 10–15
Kostnad: gratis

För mer information 
och anmälan ring:
Anette tel 0702170489
Annika tel 0703267554


