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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.

��������������

��������������������������
�������������������������������
�����������������������������
������������������������������
����������������������������

������������������
�������������������������

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!

Rasbo i Samverkan (RiS) arbetar aktivt med att stimu-

lera till bredbandssatsningar i hela Rasbo-bygden. 

RiS har således deltagit i, och även själva bjudit in till 

flera möten med bredbandsföretag.

För såväl hushåll som för företag på landsbygden bör-
jar goda bredbandsmöjligheter bli allt viktigare. En av 
frågorna husköpare brukar ställa till säljare är hur det 
är med bredbandsförbindelserna. En investering i bred-
bandsuppkoppling kan alltså vara lönsam för fastighets-
ägare, och så småningom kanske till och med nödvän-
dig.
 Det är därför RiS engagerat sig i bredbandsfrågan. 
Således var såväl Lidéndata och länsstyrelsen med på 
RiS möte i oktober i Gåvsta skola. Möten har skett i 
Uppsala med Bynet och Uppsala stadsnät för att efter-
forska möjligheter och intresse för bredbandsfrågorna i 
Rasbobygden. Och Ris har fått en del stöd från kommu-
nens it-strateg Martin Hedberg.
 Samtidigt pågår det flera projekt i bygden som syftar 
till att fler ska få tillgång till bredband genom fiberop-
tisk kabel. Ett sådant projekt pågår i Jönninge-Skoby. 
Där har Lidéndata åtagit sig att på kommersiell grund 
driva ett sådant projekt. Det bygger på att man lokalt 
skaffar tillräckligt många hushåll som tecknar sig som 
abonnenter.   

Bredband till alla RiS mål
Lite längre åt sydväst, kring Gränome längs Lydingevä-
gen, pågår ett annat projekt med en bredbandsförening 
där Anders Wallin är drivande kraft. Man har sökt om 
stöd från länsstyrelsen. Pengarna som länsstyrelsen har 
är dock slut för 2013, men man har nya pengar för 2014. 
Exakt hur reglerna för stödet ska se ut för 2014 är dock 
inte klart ännu.
 Vid en träff mellan RiS och Lidéndata framkom att en 
fortsättning av projektet i Jönninge-Skoby mot Rasbokil 
och den vägen mot Rasbo kanske kan vara intressant för 
det Enköpingsbaserade företaget.
 Samtidigt står det klart att ett enda projekt för hela 
Rasbobygden blir för stort och otympligt. RiS tanke är 
i stället att lokala entusiaster i olika delar ska engage-
ras för att driva bredandsfrågan vidare i mindre grupper 
som kan omfatta 100-200 hushåll. RiS utvecklingsgrupp 
leds av Gunilla Zetterling och hon önskar därför att alla 
som kan tänka sig att lokalt i sin del av bygden kan driva 
frågan kontaktar henne: Gunilla.Zetterling@telia.com 
 Några av de andra drivande har varit Martin Öjes och 
Björn Gullefors.
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Vad kostar bredband?
Att få fiberoptiskt bredband, som möjliggör väldigt 
snabb överföring av data för datorer, telefon, tv med 
mera, kan kosta från cirka 12-15 000 kronor till cirka 
25 000 kronor för ett hushåll eller företag.
 Det är förstås mycket pengar, men om man ser det 
som en investering i sin fastighet framstår summorna 
inte så oöverstigliga. Det dyra vid bredbandsutbyggna-
den är själv grävandet för att lägga kabeln. Arbetskrä-
vande är alla markägarkontakter för tillstånd att lägga 
kabeln, och att få abonnenter.
 Lidéndata har ett erbjudande som kostar 13 900 kro-
nor fram till tomtgräns, sedan får man gräva själv till 
huset. Kabeln bör på en tomt komma ner på ca 40 centi-
meter. Andra företag kan ha liknande erbjudanden.
 Man ska också komma ihåg att man sänker sina tele-
fonkostnader med ett bredbandsabonnemang, och man 
kan också få sänkta tv-kostnader.

BERTIL LUNDVIK

Erik Nützman och Mikael Lidén granskar kartor på ett 
möte med RiS utvecklingsgrupp i Rasbokils bygdegård 5 
december. Från RiS Gunilla Zetterling och Martin Öjes. 



Förbättringar på gång
av väg mellan kyrkorna
Vägen mellan Rasbo kyrka och Rasbokils kyrka, även 
kallad pizzastigen, har länge varit ett sorgligt kapi-
tel. Men nu kommer det bli förbättringar under 2014 
och 2015.

Under 2014 kommer först dikningsarbeten att ske, 
bland annat för att förhindra att vägen tidvis översväm-
mas. Men också för att ge allmänt bättre förutsättningar 
för det beläggningsarbete som kommer ske under 2015. 
De här glädjande nyheterna meddelade Trafikverket vid 
vägmötet i Stavby den 18 november.

BERTIL LUNDVIK

Sent 10-årsjubileum för 
Rasbo i Samverkan

Markfrågorna i fokus på vägmötet i Stavby

Vem blir Årets Ristare?
Det är dags att komma med förslag på personer som 
får hederstiteln Årets Ristare. Pristagaren utses av 
RiS styrelse och priset delas ut i samband med RiS 
årsmöte som äger rum 5 mars 2014.

Det ska vara någon person som på ideell basis gjort en 
stor insats för bygden och människorna inom de gamla 
socknarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna.
Förslag kan skickas till Ristarens redaktör: 
bertil.skarpvreten@gmail.com eller 
till RiS vice ordförande: percy.westerlund@telia.com

Samrådsmöten
väntar för cykelväg
Under vintern kommer Trafikverket att inbjuda till 
samrådsmöten för dem som direkt berörs av den pla-
nerade cykelvägen mellan Jälla och Hov.

Detta sedan en första plan nu tagit form. Innan beslut 
fattas kommer också planen att ställas ut under våren 
2014 så alla som vill kan ta del av den innan slutligt 
beslut fattas.
 Den som har idéer eller tankar hur cykelvägen bäst 
ska utformas kan kontakta projektledaren Maria Karimi 
på tel 010-123 69 63, eller 
på mail maria.karimi@trafikverket.se

BERTIL LUNDVIK  

Föreningen Rasbo i Samverkan(RiS) har funnits i tio 
år. Det firades i alla enkelhet i samband med ett sty-
relsemöte 2 december.

– Det blir nästan som ett elvaårsjubileum, konstaterade 
Percy Westerlund, vice ordförande i RiS, eftersom det 
tionde året nästan är slut.
 RiS, som är en slags paraplyförening för alla fören-
ingar i Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna, bildades för 
att bygdens intressen skulle kunna föras fram till kom-
munens beslutsfattare när kommundelsnämnderna lades 
ner 2003. I bygden befarande man att landsbygdsfrå-
gorna annars skulle komma i bakgrunden och allt bara 
handla om centrala staden.
Och kanske har föreningen också lyckats rätt väl. Bland 
många av kommunens politiker och tjänstemän har RiS 
blivit ett känt begrepp.

BERTIL LUNDVIK 

Arbetet med väg 288 mellan Hov-Alunda behandlades 
vid RiS vägmöte i Stavby bygdegård den 18 november 
med cirka 45 besökare. I fokus stod bland annat frå-
gorna om inlösen av mark.

På plats för att berätta om det fortsatta vägbygget fanns 
Trafikverkets projektledare Conny Lassfolk och mark-
förhandlarna Mattias Nordell och Joakim Grönlund. 
 De markägare som berörs av vägbygget, inklusive  
anslutningsvägar, passager och cykelvägar, och som 
inte var närvarande kan kontakta markförhandlarna på 
adresserna nedan.
 Några större ändringar i planerna för bygget är det 
inte nu, utan det mesta flyter på, framkom det. För när-
varande pågår upphandling av entreprenör, vilket beräk-
nas vara klart i februari 2014.

Vissa tolkningsbekymmer finns dock kring hur cykel-
vägsfrågorna ska lösas. Är det Trafikverket som ska 
bygga cykelvägar längs väg 288, eller ska de bara möj-
liggöra att cykelvägar kan byggas? Det här tittar nu RiS 
vidare på och vill ha det utrett i god tid så inte cykel-
vägarna hamnar i samma situation som det blivit för 
sträckan Jälla-Gåvsta.

BERTIL LUNDVIK

Kontakter Trafikverket:
Conny Lassfolk, projektledare, 010-123 70 23
Mattias Nordell, markförhandlare, 010-123 73 14
Joakim Grönlund, markförhandlare, 010-124 28 01



Succé för digitaliserade Stavby bio
Med en ekonomisk satsning på 600 000 kronor är nu den digitalise-
rade filmprojektorn i gång i Stavby bygdegård sedan 27 oktober.

Med hjälp av lånade pengar kunde verksamheten köra igång. Nu väntar 
Håkan Odner på att Svenska Filminstitutet och Länsstyrelsen ska kunna 
skjuta till medel för denna satsning.
 – Och så hoppas jag att Uppsala kommun också kan bidra med något. 
Kommunen har ju stöttat Fyrisbiografens digitalisering två gånger, så 
vi borde ju också komma ifråga, tycker eldsjälen Håkan Odner. Något 
klart svar har han dock inte fått ännu från kommunen.
 Från början var priset för denna satsning över en miljon kronor, men 
ju längre tiden gick, desto mer sjönk priset. Förutom projektorn så har 
man också nytt ljud med fyra högtalare. Och man kan visa 3D. Lite tras-
sel med tekniken har det varit några gånger, men i stort sett har allt gått 
bra. Publiken har också strömmat till bygdegården. 
 – När vi visade Mig äger ingen satte vi publikrekord med 119 per-
soner, och en tisdag när det var europacupfotboll på TV kom ändå 69 
personer, meddelar en nöjd Håkan Odner.
 Den nya tekniken ger också nya möjligheter att visa annat än film. 
Man kan visa fotboll till exempel. Någon satsning på operaföreställ-
ningar från New York blir det troligen inte. Håkan tror inte riktigt att 
marknaden finns.

BERTIL LUNDVIK

Rasbokils 
Bygdegårdsförening
kallar till Årsmöte 

Söndagen 2 februari 
kl 18 i Bygdegården 

Årsmötesförhandlingar

Rasbokils 
Bygdegårdsförening

Hyr bygdegården för fester, samman-
komster, träningsläger och konferen-
ser. Konferensrum med tv-skärm som 

kan kopplas till dator. I stora salen 
projektor och storbildsskärm.

Hyreskostnad 1.200kr, 
medlem 1.000kr

Övervåning + del i kök 500kr, 
medlem 350kr

Markeringsavgift per timme för lokala 
ideella föreningar i Uppsala kommun

För mer information ring
018-351188 och prata 
med Håkan eller Eva

www.rasbokilsbygdegard.se

Redskapsgympa i 
Hall 2000 

för seniorer. 
Tisdagar 

10.00 – 11.00

Rasbo pigg nykomling
i innebandyns div I
Rasbo IK:s innebandylag för herrar gör bra ifrån sig som nykomling 
i division I Östra Svealand. Man ligger kring mitten när detta skrivs.

Möjligheter att avancera uppåt i tabellen är goda, och minst bör man 
kunna säkra fortsatt spel på denna nivå.
 Du som är intresserad att stödja ditt lokala lag på den högsta nivån nå-
got lag i Rasbo spelar i någon idrott kan till exempel ta dig till Hall2000 
den 7 januari klockan 19 då den första hemmamatchen efter juluppehål-
let spelas. Nästa tillfälle är sedan den19 januari klockan 15.
 Senaste hemmamatchen vann laget med 12-4 mot Älvsjö. Vem som 
är bäst i laget får du avgöra själv på plats, men så här långt har Robin 
Wahlberg producerat 22 poäng. Lika många har Johan Roos åstadkom-
mit. Medan Robin gjort 14 mål och stått för 8 framspelningar är siff-
rorna i stort sett de omvända för Johan som gjort 13 framspelningar 
och 9 mål. I poängligan skuggas de närmast av Simon Augustsson som 
svarat för 19 poäng.

Detta är nummer 3 av Ristaren 2013.
Preliminärt manusstopp är 30 januari med utgivning 
14 februari. 
Redaktör är Bertil Lundvik som tacksamt mottar tips, 
annonser, bilder och artiklar om livet i Rasbobygden. 
Adress: bertil.skarpvreten@gmail.com
Post skickas till: Skarpvreten 1, 755 95 Uppsala.



Höstlov med kulturvecka
lockade många i Rasbokil
Bygdegårdarnas kulturvecka arrangerades runt om i landet i sam-
band med skolornas höstlov. Den livaktiga bygdegårdsföreningen i 
Rasbokil hakade på med fl era olika välbesökta aktiviteter.

Avslutningen ägde rum den 27 oktober på eftermiddagen med kakbuffé 
och vispop framförd av Håkan Bäfve och Martin Öjes inför drygt 30 
nöjda åhörare.
 Ungefär lika många kom kvällen innan på whiskyprovning och mid-
dag, berättade två av entusiasterna som stod för arrangemangen, näm-
ligen Anna Bergström och Tinas Ahlström.  Höll i provningen gjorde 
skotten Mark Easingwood.
 Även pysselverksamheten för barn var populär med cirka 20 barn 
som i två timmar satt och pysslade en eftermiddag.

Julfest
i Rasbokils bygdegård

Söndagen den 12 januari, kl. 13.00
Dans runt granen m m

och tomtebesök.

Hjärtligt välkomna
 Rasbokils Centerkvinnor

Kulturföreningen
planerar för ny vecka

Kulturföreningen jobbar vidare med 
planeringen för kulturveckan 2014. 
Någon Malena Ernman på besök, vilket 
föreningens styrelse hoppades på, blir 
det dock inte, men säkert blir det andra 
fi na dragplåster.
 Föreningens styrelse står dock fort-
farande fast vid att det sedan blir time-
out för kulturveckan. För hur länge time-
outen sedan ska pågå återstår att se.

JULFESTER

Julfest i Stavby bygdegård
Trettondedag jul, 6 januari kl 13.00

Julandakt, dans kring granen
Servering, godispåsar

 Varmt välkomna
Stavby bygdegårdsförening

Stavby församling

 Julfest för hela familjen
Söndagen den 12 januari, kl 14.00

i Rasbo församlinghem
Fritt inträde och gratis fi ka

Varmt välkomna
 Rasb/Rasbokils församlingar

 Rasbo hembygdsgille
 Kulturföreningen

Anna Bergström och Tina Ahlström var arrangörer av Bygdegårdarnas 
kulturvecka i Rasbokils bygdegård. 
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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!

www.rasbo.org
info@rasbo.org

Hemsidesansvarig: 
Martin Öjes

RiS och Ristaren önskar alla
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