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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!

Gåvsta skola hälsocertifi erad
Gåvsta skola är from 29/4-2016 hälsocertifi erad. Skolan arbetar hälsofrämjande och har en aktiv arbetsplan för 
hälsoarbetet. Det betyder att samtliga elever erbjuds organiserad rörelsetid varje dag.

Rasbokils Bygdegård återinvigd
Under tio månader har många bygdegårdsvänner arbetat med att bygga till och renovera den nu nära 100-åriga 
IOGT-logen Kihls Välgång. Den föregående utbyggnaden och upprustningen gjordes under åren 1981-1985.
Den utbyggnad och modernisering som nu invigts, har resulterat i ljusa, fi na samlingslokaler, nytt kök, toaletter och 
en större entréhall. Moderniseringen innebär också att ventilations- och värmesystem har bytts ut för att ge bättre 
driftsekonomi för byggnaden i framtiden. Tillsammans med den nya stora altanen kommer framtida hyresgäster ha 
tillgång till trivsamma lokaler för fester och andra sammankomster sommar som vinter.
 Vid invigningen söndagen den 24 april infann sig många besökare samt uppvaktare från RIS, PRO, Bygdegårdsdi-
striktet med fl era, för att gratulera till den nya fi na bygdegården samt avnjuta de goda och inte minst vackra snittarna 
som föreningen bjöd på.
 Lycka till önskar Rasbo i Samverkan!                         GUNILLA ZETTERLING

Utomhusmiljön inspirerar till fy-
sisk rörelse och socialt sampel. 
Med hjälp av våra två lekbodar kan 
vi erbjuda varierande rastaktivite-
ter, som till exempel tre i rad, färg-
duellen och många fl er. Äldre elev-
er på skolan får ta ansvar för att 
leda lekar och spel under raster och 
fritidstid för de yngre årskurserna. 
Skol-IF ansvarar för fritidsaktivitet 
varannan vecka i idrotthallen. Sko-
lan arbetar aktivt och regelbundet 
med utomhuspedagogik. Eleverna 
får i alla årskurser lära sig om ma-
tens betydelse för hälsan samt vik-
ten av återhämtning som t ex, massage, avslappning och sömn. Skolans värdegrund genomsyrar all verksamhet.
 Den 29 april hade vi gemensam Röris för hela skolan Åk F-9 och efteråt bjöds det på lite fi ka för att fi ra att skolan 
blivit hälsocertifi erad.
 Diplom delades ut av hälsopedagog Liselott Palmér Hedlund och mottogs av Rektor Caroline Sedin. 

 CAMILLA WESTERLUND

Vi vill tacka alla för den fi na uppskattningen och gåvor samt besök 
på invigningsdagen.

Rasbokils Nya Bygdegårdsförening Styrelsen
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I huvudet på RiS ordf. Lars-Gunnar Karlsson

om aktuellt vårdläge 19 maj 2016
senaste initiativet ny 2+1-väg. En helt klart medveten 
strategi med ett förslag om nedläggning av både Alunda 
och Rasbo vårdcentraler. Sedan kanske man gör politi-
ken till den stora räddaren av Alunda och därmed ”bara” 
blir tvungen att lägga ner den helt nyrenoverade Rasbo 
vårdcentral...
 Malena Ranch (MP) är mycket väl medveten om vad 
som rört sig under våren. I samband med mötet 13 april 
fick Malena Ranch möjlighet att möta rasboborna uti-
från signalerna vid årsstämman 2 mars. Bygden visade 
tydligt genom Inga Köpsén behovet av en Rasbo vård-
central med bibehållen verksamhet, måndag till fredag. 
Listor med över 1100 insamlade namn överlämnades.
 Malena var under mötet fattig i sina politiska perspek-
tiv på både kort och lång sikt, men accepterade inbjudan 
att omgående inleda en process tillsammans med RiS 
och Alunda Utvecklingsgrupp. Vi har påmint om detta 
ett antal gånger om möte i v 21 eller 22. Det enda be-
skedet från Malena hittills är att hon inte haft möjlighet 
att återkomma med mötestid. Från ett aktivt, engagerat 
och positivt smsande landstingsråd i mars och med er-
bjudande om möjligheter till en kreativ utvecklingspro-
cess av vårdutbudet i Rasbo- och Alundaområdet, har vi 
alltså inte sett någon fortsatt dialog. Malena Ranch (MP) 
har valt att placera sig på åskådarplats istället för den 
aktiva roll man önskade efter skapandet av en ny majo-
ritet 2014. Är det ett alternativ att landstinget prövar att 
ställa lokalerna till förfogande för någon annan part med 
vårdutbud? Någon annan kanske ser möjligheter till stöd 
för människors hälsa istället för ”vårdöken”?!

Vad gör vi nu? Se till att nyttja vården via Alunda/Rasbo, 
eftersom det är viktigt med ”rätt tryck” och att visa vårt 
behov! RiS och Alunda Utvecklingsgrupp söker kontak-
ter genom sina kanaler. Du gör störst inverkan genom 
att inte välja bort vården här och vidare genom att vara 
aktiv inom politik och föreningar.

Tillsammans bidrar vi genom levande påverkan till en 
komplett levande bygd.

 LARS-GUNNAR KARLSSON

Rasbobygden ett rundningsmärke för 
landstingets vårdorganisation

Vårdcentralens vara eller inte vara lyftes redan vid 
Rasbo i Samverkans (RiS) årsstämma i mars efter min 
presentation av verksamhetschefen Anita Eliassons (an-
svarig för Alunda och Rasbo vårdcentraler) information 
tidigare under dagen. Hon meddelade att den helt ny-
renoverade Rasbo vårdcentral inte kommer att öppnas 
förrän 1 september efter vattenskadan med helrenove-
ring och då endast tisdag och torsdag med bara en läkare 
på plats.
 Redan detta var ett verkligt nedslag mot tidigare öp-
pethållande, måndag till fredag med två läkare i Rasbo. 
Budskapet lade sig tungt över årsstämmans deltagare. 
Orsaken var närmast för att klara sommarens beman-
ning vid Alunda och Rasbo. Alunda vårdcentral med 
krav på sommaröppet, medan Rasbo som filial inte har 
dessa krav på öppethållande. Efter 1 september var det 
bristen på behörig personal som ledde till de mycket be-
gränsade öppettiderna.
 Vid årsstämman fanns kommunalråd Maria Gardfjell 
(MP) på plats och hon sms-kontaktade direkt sin parti-
kollega och ansvarigt landstingsråd Malena Ranch (MP) 
i frågan. Svar kom omgående att det var inget problem 
utifrån pågående läkarrekrytering och att detta ska lösas 
under sommaren. Min ordföranderoll blev här ganska 
löjlig med ett budskap från en bekymrad ansvarig verk-
samhetschef och ett helt annat genom kommunalrådet 
Maria Gardfjells direktkontakt med landstingsrådet Ma-
lena Ranch!
 Men slutsatsen visar sig vara den bekymrade verk-
samhetschefens agenda. Men än värre är nuvarande 
förslag – att stänga båda vårdcentralerna i Rasbo och 
Alunda i sommar med hänvisning till Årsta vårdcentrals 
behov av bemanning. Till detta kommer att en av rasbo-
läkarna går i pension och den andra har sagt upp sig..! 
Malena Ranch ser idag detta som en schemaläggnings-
fråga och något politiken inte ska lägga sig i! HALLÅ, 
inte en enda vårdcentral mellan Årsta, Uppsala och 
Gimo! Tror eller önskar ledarskapet att detta är en Norr-
landsregion? Samtidigt talar alla om tillväxt med bl.a. 

Kommande nummer av Ristaren i lådan 14/9 resp 2/11 

med manusstopp 22/8 resp 10/10 

Ansv.utg. Lars-Gunnar Karlsson, kpu.eneby@gmail.com.

Redaktör Martin Öjes, ristaren@rasbo.org 

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

Hjälp oss utvärdera hur landstingets beslut påverkar dina upplevelser av vården: fyll i enkäten på www.rasbo.org!
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Rasbobygden bakar
Johanna Nordström och Anna Törnsten har båda två en passion för bakning. Utöver sina ordinarie arbeten har de 
tagit steget att starta varsitt hembageri. Ett finns i Kölinge Rasbokil, Mat & Bagarstugan och det andra finns i 
Västersta Rasbo, Annas Bakstuga. Nu kan vi handla nybakat bröd och göra beställningar på hemmaplan i vår 
egen bygd. Låt dig inspireras av deras utbud. 

UL hade tappat ”ribban”
Den 13 april hölls möte med Upplands lokaltrafik (UL) under temat ’Kollektivtrafik med ”höjd ribba”!’
Målet var att få information om snabbare förbindelser, mer direkttrafik med rakare linjeuppbyggnad kombine-
rat med närtrafiken för lokal servicekvalité, återfå fler vindskydd till tidigare nivå samt uppmärksamma den 
åsidosatta trafiksäkerheten med högre hastigheter på en bredare vägbana m.m.

Johanna som är utbildad inom restaurangbranschen har 
alltid haft ett stort intresse för matlagning och bakning. 
Idén med ett eget företag har funnits i flera år men det är 
först nu som hon vill testa och se vart det leder. Mat & 
Bagarstugan är ett hembageri som erbjuder bröd, smör-
gåstårtor, tårtor och andra godsaker till kalas, fest och 
vid många andra tillfällen som dop, minnesstunder. 
 Tillverkningen sker idag hos hennes samarbetspart-
ner Café Strömsberg. Johanna anser att hembakat är 
godast och hon gör det mesta från grunden med råvaror 
av bästa kvalité. Hon får mycket beröm för sina goda 
tårtor. Om du vill veta mer, gå in på hennes hemsida 
www.matochbagarstugan.se.
 Anna har länge haft en passion för brödbakning och 
framförallt för bakning med surdeg. Bröd med surdeg är 

nyttigare, godare och ger bättre mättnadskänsla. Förra 
året lät hon förvandla garaget till en bakstuga och sedan 
i november har Anna haft lördagsöppet mellan 8-12. 
Bageriet hittar ni i Västersta, sväng in vid Lejstaboden 
och kör ca 300 meter. I Annas stenugn bakas som sagt 
framförallt gott surdegsbröd. Till sortimentet hör även 
bullar, tekakor och hamburgerbröd. Intresset från Ras-
boborna har varit stort. I bakstugan erbjuds även kurser 
i surdegsbakning och man kan också beställa bröd till 
kalas och fest. Gå in på facebook sidan Annas Bakstuga 
i Rasbo‚ så hittar du mer information samt om avvi-
kande öppettider. Anna hälsar alla välkomna in i hennes 
fina bakstuga!

 LOTTA BJÖRKLUND

Dessvärre tycktes inspiration och engagemang för ULs 
uppsatta mål, ett fördubblat resande, vara långt borta. 
Sträckan genom Rasbobygden har efter invigning av 
2+1-kvalité på väg 288 fått ett kraftigt minskat antal 
resande. Trots detta fanns ingen ambition för ändrad 
trafikplanering efter de nya förutsättningarna förrän års-
skiftet 2017/2018.
 Utsikterna för ökad bekvämlighet med fler vindskydd 
framstod låga. Det finns nu fyra utställda vindskydd 
och därmed fattas minst sex stycken till standarden före 
vägombyggnaden. Örbykuren har ännu efter två år inte 

flyttats till det nya hållplatsläget utan står kvar på fel 
plats. Det talar kanske sitt eget språk när ULs företrä-
dare besiktar en privat skolskjutskur och tar strid att det 
inte är deras. Vilket i och för sig är en korrekt observa-
tion - däremot hittar de inte till sin egen 75 meter bort. 
En kur som idag mest utgör tillhåll och pilsnerbar!
 Ger RiS upp? Nej, mer positiv dialog krävs och en 
gemensam förståelse för bygdens förutsättningar. Vi 
behöver kollektivtrafik anpassad för Rasbobygdens re-
sebehov.

LARS-GUNNAR KARLSSON

Schackframgångarna i Stavby fortsätter
Även detta år så gick det bra för åk 4 från Stavby skola på Schackfyran i Fyrishov. Klassen som består av 18 fan-
tastiska elever kom på en 2:a plats (40 lag deltog) och fick förutom en fin pokal även en plats i riksfinalen som 
spelas i Västerås den 4 juni. Dit kommer klasser (ca: 2500 elever) från hela Sverige och spelar schack. En häftig 
upplevelse för eleverna.

Även åk 5 spelar schack. De är med i den rikstäckande 
schackturneringen Yes2Chess. Där spelar man matcher 
mot lag från hela Sverige över nätet. Från början var 
det ca 300 lag som var med och i skrivandets stund så 
återstår det endast 8 st. varav ett kommer från Stavby 
skola. Det innebär att laget endast är två matcher från 

finalspelet i London i sommar. Det andra laget från åk 
5 som var med gick även de långt i turneringen, deras 
resa slutade i 16-dels finalen. Nu laddar vi inför nästa 
match och hoppas att få vara kvar när sverigefinalen går 
tisdagen den 31 maj.

GUSTAV EK
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Fortsatt full fart i fiberprojektet
Startmöte för uppkopplingen av Västra etappen hålls 16 juni, samtidigt förbereder byNet byggstart i Södra etap-

pen. Fortfarande möter man hushåll som felaktigt tror att det inte längre går att beställa. I princip alla som får 

Ristaren kan beställa fiber. Alla etapper är öppna. 

stämma sig innan kampanjpriset upphör, troligen under 
sommaren. Det är enklast för projektet att ha koll på alla 
anslutningar innan bygget kommer igång och därför bil-
ligast att beställa nu, 19.900 kr jämfört med 34.900 kr 
om ni dröjer med att beställa tills bygget är igång. Från 
vilket datum prishöjningen blir i Södra kommer med-
delas tydligt via bredbandrasbo.se. Då upphör också de 
förmånliga priserna för extra anslutningar.
 Om ni bygger hus eller er adress av andra skäl inte 
finns med i Stadsnätets beställningsformulär, maila 
Christian.ostling@bynet.se eller ring 0303-22 44 07. 
För övriga frågor gäller Stadsnätets kundtjänst.

Extra vassa tjänsteerbjudanden till bredbandrasbo?
Flera boende i projektets fyra etapper besökte Stadsnä-
tets fibermässa. Runt 20 leverantörer som alla har bra 
erbjudanden blev till sist ett omöjligt val för många 
– vilket är bäst? För att underlätta har vi begärt in of-
ferter från alla att göra ett superpaket som är exklusivt 
för bredbandrasbo-projektet.
 Det var trångt fram till säljarna på Stadsnätets fiber-
mässa på UKK den 16 maj, men de blev väldigt positiva 
att prata när jag frågade om det fanns intresse att göra ett 
riktat erbjudande till 1.300 kunder via vårt nyhetsmail 
och hemsida. Kort efter att Ristaren landat i postlådan 
räknar vi med att få in specialerbjudanden för utvärde-
ring, och att kunna presentera ett ”Bredbandrasbo-erbju-
dande” på uppstartsmötet för Västra etappen 16 juni.
 För att veta vad folk önskar, har en enkät gått ut via 
hemsidan där flera hundra svarat. Ska det vara  billigt 
eller en rejäl premiumtjänst – hur viktig är support, och 
är det kanske någon leverantör som är extra populär? 
Detta underlag skickar vi till leverantörerna, samt en 
uppmaning att göra ett erbjudande som passar tonårsfa-
miljen, och ett annat för äldrehushållet.
 Vi utgår från att någon av leverantörerna vill vässa 
sitt erbjudande lite extra för möjligheten att få hjälp att 
presentera sitt erbjudande till 1.300 kunder. Enkätsva-
ren blir viktiga för vilken vi väljer att gå vidare med. 
 Det står förstås alla fritt att välja någon annan leve-
rantör i Stadsnätet än den vi förhandlar fram.

TEXT: BJÖRN GULLEFORS

Byggstatus och uppkoppling 
I mitten av maj nådde KJ:s fram till Vallby med huvud-
stammen, därefter styrdes grävningarna mot Gåvsta 
där NOD-skåp ska sättas upp. Sen går de tillbaka och 
gräver alla anslutningsstammar mellan fastigheterna 
och huvudstammen, och sidostammar som t.ex. mot 
Tomta och Västerberga. Därefter kommer fastigheter 
och kopplingsskåp kopplas ihop. I mitten av maj hade 
ca hälften av de tomter som beställt fått sin slang lagd. 
Aktuell status lägger man ut löpande via Bredbandras-
bos Facebooksida. 
 När slang och kopplingsskåp är monterade kommer 
TopFibre påbörja sitt installationsarbete i form av blås-
ning och svetsning av fibern för att slutligen tända upp 
nätet. Tanken är inte att tända hela nätet på en gång, utan 
ta ett eller flera kopplingsskåp i taget varefter de blir kla-
ra. Dvs. det blir en rullande driftstart med kanske 10-40 
hushåll i taget. Allt kommer redovisas dels via hemsidan 
men också på ett uppstartsmöte för Västra etappen, se 
annons. För Södra etappen är alla grävsträckor doku-
menterade och avtalen förberedda. Markägare som be-
rörs har kontaktats med brev och får besök för att skriva 
markavtal. Det är bra om avtalsskrivandet går undan så 
att KJ:s direkt kan fortsätta bygga den Södra etappen när 
man är klara med Västra.

Fortsätt beställa
Under kartläggning av kommande etapper har byNet 
träffat flera boende som antagit att det längre går att be-
ställa från Stadsnätet, t.ex. i Stavby eller andra områ-
den där det pågår andra fiberprojekt. Inget kunde vara 
mer fel. Alla som bor inom fiberprojektets område kan 
beställa, dock gäller ett högre pris nu för Västra etap-
pen eftersom bygget redan är igång och färdigplanerat. 
Använd bredbandrasbo.se för att se de exakta områdes-
gränserna.
 En särskild uppmaning till boende i Södra är att be-

Uppstartsmöte för Västra etappen
16 juni, Gåvsta skolas matsal, kl 19:00

Boende i Västra etappen välkomnas till uppstarts-
möte inför uppkoppling av etappen.
Uppsala Stadsnät redovisar hur uppkoppling av 
etappen går till, hur anslutningen ska betalas och 
hur man beställer tjänster. 
Anmälningar tas emot för kursen ”Alla kan surfa” 
som börjar 30 augusti. Förhoppningsvis har vi fått 
fram ett ”Bredbandrasbo-paket” och kan introdu-
cera den tjänsteleverantör som kommit med det 
vassaste erbjudandet.

Utbildning för äldre att surfa
Den 30 augusti ordnas den första omgången av ut-
bildningen ”Alla kan surfa” för äldre och andra som 
vill ha hjälp att dra full nytta av den nya tekniken. 
All information och intresseanmälningar finns via 
www.bredbandrasbo.se/utbildning, 
eller ring Gunilla Zetterling på telefon 018-35 12 60 
eller 070-282 12 60.
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Midsommar i Rasbokil

Torsdag 23 juni kl 18.30
Vi samlas vid Hembygdsgården för att klä 
midsommarstången och ställa i ordning 
för midsommarafton.

Midsommarafton 24 juni kl 13
Resning av midsommarstången
Dans och lekar för barnen
Servering & varm korv, tombola, chokladhjul, 
pilkastning och spikslagning

Välkomna hälsar 
Rasbokils Hembygdsförening och 

Bygdegårdsförening

Olands Hembygdsgille presenterar 
sommarens aktiviteter

6 juni kl 17: Nationaldagsfirande i Alunda Kyrka. 
Kaffe i Gamla Klockargården

24 juni kl 13–16: Midsommarfirande på Gammel-
Gränome. Musik, dans kring midsommarstången, 
lotterier, servering, m.m.

Söndagar 3, 10, 17 juli kl 11–15: Café med visning 
av Gammel-Gränome Hembygdsgård.

14 augusti kl 18: Hembygdskväll i Ekeby Hem-
bygdsgård. Tjärbränning och kolbullar

30 oktober kl 15: Höstmöe på Gammel-Gränome.

Det finns möjligheter till guidning på Gammel-
Gränome med bl.a. fornparkens bodar och en vä-
derkvarn. Ring Christina för information om guid-
ning eller hyra av Vandrarhemmet, 0174-131 08, 
070-504 77 77
 Du kan bli medlem i Olands Hembygdsgille, en 
bra möjlighet att hålla sig informerad om vår hem-
bygd! Tag kontakt med Lennart Johansson, 0174-
103 65, så får du veta mer. 

Välkomna!

Nationaldag i Rasbokil
6 juni kl 13.00, Bygdegården Rasbokil
Vi firar med att dela ut en minnesgåva till alla föd-
da i Rasbokils församling 2015.
Servering & korvgrillning, lekar

Arr: Rasbokils församling, Hembygdsföreningen 
och Bygdegårdsföreningen

Rasbo Hembygdsgille inbjuder till

Nationaldag, måndag den 6 juni kl. 18.00 i Gåvsta 
Gammelgård. Kaffe.
Midsommarafton, fredag den 24 juni. 
Kl. 12 klär vi stången och kl. 13 börjar dansen 
vid Gåvsta Gammelgård. Medtag kaffekorg.

Slåtterkväll, torsdag den 14 juli kl. 18.00 vid 
Gåvsta Gammelgård. Förtäring.

Bygdespel, 5, 6 och 7 augusti ”Storklockan ringde 
efter Mor”, pjäs av Karin Alinder. Gåvsta Gammel-
gård. Mer info på/www.rasbobygdespel.se

Öppet Hus, lördag den 13 augusti i samband med 
Kakkalaset kl. 14-16. Visning av inventarier, foton 
och skriftliga arkiv från kl. 13. Gåvsta Gammel-
gård.

Hembygdsdag, söndag den 14 augusti. 
Kl. 11.00 friluftsgudstjänst, kl. 13.00 övrigt pro-
gram, vid Gåvsta Gammelgård. Musik/föredrag, 
utställning, tipstävling, servering m.m.

Lokal antikrunda i Rasbo. 
Kom och få gratis värdering av dina föremål! 
3 september kl. 11-14, Gåvsta Gammelgård. 
Rikard Klev, chefsintendent vid Uppsala Auktions-
kammare, kommer och gör gratis värderingar av 
dina föremål.
Från kl. 10 samma dag har vi Bakluckeloppis. 
Kom och sälj dina egna prylar och fynda bland an-
dras! Försäljning av korv och fika.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen!

Hjärtstartarkurs i höst

En defibrillator kan rädda liv. 
Chansen att överleva är över 70% om en person 
som drabbas av oväntat hjärtstopp får hjälp inom 3 
minuter med en defibrillator. På flera ställen i byg-
den finns hjärtstartare-defibrillatorer uppsatta. Vi 
måste bli fler som kan använda dem. 

Rasbobygdens Rödakorskrets anordnar en hjärt-
startarkurs under hösten. Civilförsvaret håller i 
själva kursen och den är kostnadsfri. Ett eller två 
tillfällen kommer att ordnas beroende på antalet 
inkomna anmälningar. Vi är angelägna att vara ute 
i god tid för planeringen så anmäl dig redan nu. 

Intresseanmälan gör du till 
Britta Mörlin tfn 070-379 92 15

Årets Folkfest 2016 
STAVBY TRAKTORRACE

Hälften av biljettintäkterna går till cancerfonden!
Söndag 24 juli vid Stavby kyrka

17:00 Entrèn öppnar. 40kr, barn gratis
18.00 Barntraktor-race
19:00 Traktorrace start!

Hoppborg, mekanisk tjur, helikopter-
uppstigning, utställare, servering

Arr. Tuna-Stavby LRF - Huvudsponsor Mergol AB
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Hembygdsdag och hemvändardagen 
i Rasbokil

Söndag 7 augusti kl 12 vid 
Hembygdsgården i Kölinge

Kristina Ahlström – trädgårdsutbildad – kommer 
att prata om mormorsväxter/torparväxter och 
dess historia. Ta gärna med skolkort om ni har 
några från Tibble skola, även konfirmationskort. 
Det fattas en hel del årgångar – vi skannar in på 
plats.   
 Ett tillfälle för nya och gamla Rasbokilare att 
träffas. 

 Rasbokils Hembygdsförening

Skrivarkurs kan få uppföljning
Under hösten 2015 och våren 2016 har en skriv-
ditt-liv-kurs pågått i Rasbo/Funbo. Tio personer 
har träffats sju-åtta kvällar per termin. Några har 
skrivit en bok till sina barnbarn, andra har forskat 
om släkten, en viss person eller om hemgården. 
Andra åter har tecknat ner berättelser ur livet. 
 Om det finns intresse, planerar vi en kurs igen 
till hösten 2016. Vill du dokumentera och dela med 
dig av ditt liv, om speciella ögonblick och händel-
ser eller skriva för dina barnbarn, men inte vet 
hur du ska göra, så hjälper vi dig. Du får konkreta 
tips av oss och gästföreläsare hur du tecknar ner 
din historia. 

Är du intresserad och vill veta mer, 
ring Manda Björling på telefon 018-36 36 69 

eller 070-439 37 65, alternativt till 
Louise Bonta på telefon 070-221 07 30.

AUKTION i Bygdegården Rasbokil!

Den 21 juli håller auktionsfirman 
Cristian Vogeler auktion i 

Rasbokils Bygdegård kl 12, visning kl 11.

Du har nu chans att rensa dina överfyllda förråd 
på prylar, cyklar, barnvagnar m.m. och få dem ut-
auktionerade. Vill du donera behållningen till Byg-
degårdsföreningen, tar auktionsfirman endast 8% 
av vinsten. Vill du sälja för egen del tar de 18% och 
du behåller 82%. 
 Har du dyrare föremål kontaktar du auktionsfir-
man för fotografering av dessa som Vogeler sedan 
sätter ut på nätet. Tel: 073-501 55 66, 
mail: cristian.vogeler@bukab.com, om du hellre 
vill maila över bilder själv.
Du kan lämna in dina saker till bygdegården 18-19 
juli mellan kl.16-19.

Har du ytterligare frågor kan du kontakta 
Bengt Stenberg tel: 0706-730-108 / 018-351292

Rasbokils Nya Bygdegårdsförening

HALL 2000

Konst och hantverksdagar
13-14 augusti kl. 11-16

KOM OCH SE 
vad bygdens folk kan åstadkomma! 

Vill du vara med och ställa ut?
Kontakta Britt-Sofi Karlsson

070-645 11 51 eller britt.sofi@telia.com

Rasbo Kulturvecka –
årets kulturhändelse!

Rasbo, Rasbokil, Stavby, Tuna
Boka redan nu in 5-14 augusti i almanackan.

Vi har ett fullspäckat program med bl.a: Bygdespel, 
Bygdevandring i området runt  Rasbo kyrka, Hem-
bygdsdagar i Rasbokil och Rasbo, Författaraftnar, 
Morgonandakter med musik, Melodikryss, arkeo-
logisk presentation från Bokaren, aktiviteter för 
barn, Pubafton, Kakkalas med bokbuss, Konstut-
ställning, Orgelkonsert och slutkonsert med Titti 
Sjöblom.
 Detaljerat program kommer med posten i juli.                 
(OBS ta bort markering med ”ej reklam” om du vill 
få den i brevlådan)

Du kan också gå in på www.rasbokultur.nu
Hjärtligt välkomna önskar Rasbo Kulturförening

Rasbos egen Antikrunda 
och Bakluckeloppis

Antikrundan 3 september klockan 11-14

Kom och få gratis värdering av dina föremål! 
Plats: Gåvsta Gammelgård
Rikard Klev, chefsintendent vi Uppsala Auktions-
kammare, kommer och gör gratis värderingar. 
 Han är expert på möbler och antikviteter, t.ex. 
möbler och konsthanverk från 1600-talet till 1800-
talet. Har du något bruksföremål som du inte vet 
vad det har använts till? Ta med det så kanske vi 
kan hjälpas åt att klura ut dess historia och funk-
tion.

Bakluckeloppis
Kom och sälj och fynda! Ta med dina gamla prylar 
som bara ligger och samlar damm! Välkommen 
redan från klockan 10.00. Titta också på Gammel-
gårdens alla gamla föremål och förnämliga bild-
samlingar.
 Försäljning av korv och fika.

Välkomna hälsar Rasbo Hembygdsgille!


