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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!

Fixas ingen aktivitet eller fi xas det aktivitet – 
samma resultat med skadegörelse!

Ta ställning och bryt mönster!
De senaste månaderna har skadegörelsen tilltagit 
med kostnader för verksamheter och privata.
Vidare är det lätt att drabbas av stora skadestånd för 
våra ungdomar och familjer.

Lite av tråkigheterna i Gåvsta är sönderskjutna gat- och 
fasadlampor, postlådor sönderslagna eller exploderade, 
skadade staket eller i Stavby, troligen efter en ungdoms-
fest, grillar i grusgropen ”Stavhalla” skadade samt spre-

RiS bjuder in till ett möte om 
Bryta mönster och inte acceptera!

Onsdag 13 juni kl.18 i 
Matsalen Gåvsta Skola

Från arbetsgruppen mellan sko-
la, social och polis deltar 

fr. socialtjänsten Basem Al-Nabulsi 
och Cajsa Byttner samt personer från 

skolor och organisationer i bygden.
Hur ritas framtidens karta med 
ansvar, omdöme och hänsyn?

VÄLKOMMEN!

Bredband - dagsläge från Ip-Only
Byggnationen av fi bernätet i Rasbo närmar sig sitt 
slut, merparten av alla hushåll har fått sin fi ber in-
stallerad och driftsatt.

För de hushåll som väntar på sin installation är det vik-
tigt att fi bermottagaren är kopplad till ett eluttag (grön 
PWR-lampa lyser). Detta för att vi ska kunna testa nätet 
och se att signalen kommer fram. Då kommer den sista 
delen av installationen gå smidigt och när allt är klart 
kommer du att få information från oss med hur du går 
tillväga för att beställa dina tjänster.
 I norra etappen återstår Årby, där vi ännu inte har 

Daniel Bernelind lagar saboterade grillar och tar bort sprej 
på utrustning i Stavbygropen

möjlighet att gräva ned fi bern på grund av att vi ännu 
inte fått markåtkomst.
 Vi arbetar just nu med slutbesiktning av byggnationen 
och nätet i etapperna väst och syd. När vi är klara kom-
mer vi successivt arbeta oss vidare för att avsluta och 
slutbesiktiga etapp norr och därefter öst.
 Därefter kan du som kund beställa och aktivera dina 
tjänster från någon av våra tjänsteleverantörer inom In-
ternet, tv och telefoni. Här kan du läsa mer om hur du 
väljer tjänsteleverantör och jämföra tjänster: uppsala.ip-
only.se/tjanster

GUSTAV STÅHL, IP-ONLY

jat med uttryck ingen accepterar, gång- och cykelporten 
vid väg 288 sprejad samt skadade fönster.
 Händelserna är polisanmälda och den som binds vid 
händelserna har kostnader att hantera.
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Livet i Utvecklingsnoderna Stavby och 
Tuna i Uppsala kommun
Lantbruk är en naturlig del av landsbygden och i 
Stavby hos Rolf Nyman möter man ett helt nytt lös-
driftsstall för 100 nötkreatur för närproducerad mat i 
en sluten kedja mellan SLU och gården. Djuren häm-
tas sju per gång hem till gården för vidare uppfödning 
till slakt, som sker vid ett lokalt slakteri. 

Rolf känner en trygghet i att hämta alla djuren från sam-
ma gård med begränsning av smittryck ger bra hälsa. 
Totalt fi nns runt 180 djur på gården, som ger 90 ha aktiv 
lokal produktion.

Vi går vidare in i ”Tuna City” och hittar smides- och 
reparationsföretaget Bresons med ett 25-tal personer, 
som håller bl.a. Vattenfalls Värmeverk, Uppsala, med 
underhåll, reparationer och bränslehantering. Uppsala 

Från väg 288 till Tuna kommer man först till Häcklinge 
Gård med en ”vägpratare” visande till Roslagens Chark. 
Ett ben på gården som hanterar återtagsstyckning och 
direktförsäljning av köttlådor. På gården kan du även 
hitta fyra djurtransportbilar inom Roine Helèn Åkeri 
AB, som hanterar slakt- och livdjurstransporter i hela 
Mellansverige med fyra anställda. Bilparken är av se-
nare årssnitt med hög djurkomfort.
 Med gården som utgångspunkt har i familjen Anna 
Ebenhard sin verksamhet som veterinär med inriktning 
häst och smådjur. Åkermarken är utarrenderad, men be-
tesmarken är parklikt hävdad av några köttdjur.
 För tredje året i rad blir det Truckmeet, 3-4 augusti, 
på gården. Ett evenemang med runt 100 av Sveriges 
häftigaste lastbilar avseende lack och utrustning för 
bedömning. Fredrik Lundman, Piteå, underhåller och 
det serveras egen gårdschark. Gå in och följ på Alunda 
Truckmeet.

kommun är en annan stor smideskund och Hargshamn 
AB är en ytterligare part. Produktion och tillverkning 
sker på 1000 kvm verkstadshall i Tuna.
 Detta är några glimtar ur vardag på landet. Det fi nns 
fl er företag på orterna t.ex. Annahus/Tunastugan, He-
denskogs Rör, Stavby Åkeri och därutöver en mängd 
fåmansföretag.

Vad gör man i bygdegårdar?
Stavby Bygdegård har ca 100 medlemmar med en lokal 
för 150 i biosittning eller 90 vid bord. Stavby skola har 
här sin matbespisning och viss gruppundervisning. Lo-
kalen är även tillgänglig för uthyrning till privata och 
föreningar. Den sedan några år digitaliserade bion kör 
nya fi lmer men kör även fi lm för företagsevent m.m.
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Utfl yktsmål 
i Rasbobygden
Här följer några tips på platser att besöka i sommar. 
Ta med kaffekorgen och upplev vår egen hembygd 
med dess natur och historia!

Naturreservatet Slåttmyran
I gränslandet mellan Rasbokil, Stavby och Alunda lig-
ger ett sevärt skogs-och myrmarksområde långt från 
bebyggelse och odlade marker. Vägbeskrivning: Vägen 
mellan Kölinge och Nyby i Stavby, cirka 2,5 kilometer 
från Kölinge eller cirka 3,5 kilometer från Nyby, ta vä-
gen mot norr cirka 4 kilometer till skylt om naturreser-
vatet på vänster sida. Därefter följ den skyltade stigen 
på cirka 3 kilometer.

Badplatsen vid Näset
Kommunens badplats cirka 3 kilometer söder om Frötu-
na på Näsudden. Vid badet fi nns parkeringsplatser och 
grillplats.

Natur- och kulturstig vid Stavhalla
Med början vid Stavby kyrka och grusgropen fi nns det 
en natur- och kulturstig. Längs stigen fi nns information 
om lokala händelser och intressanta platser. Det fi nns 
även viloplatser på fl era ställen längs den cirka 8 kilo-
meter långa stigen.

Lafsens badplats
Cirka 5 kilometer nordväst om Rasbokils kyrka ligger 
den konstgjorda sjön Lafsen.
Parkeringsplatser, fl ytbryggor, grönytor och grillplats

Gammel-Gränome
Inom området fi nns en fornpark med äldre bodar och 
redskap i ursprungligt skick. En liten promenadslinga 
visar även bevarad natur och sevärdheter, som ett grav-
röse från bronsåldern och byggnader från medeltiden. 
Dessutom Sprötslinge kvarn från 1895.
Väderkvarnen fl yttades till sin nuvarande plats 1986.

Testens badplats
Badplats cirka 12 kilometer öster om Rasbo kyrka, 
längs med Hallstaviksvägen, i sjön Testen. Vid badet 
fi nns fl ytbrygga och grönytor med bollplaner.

Rasbo stenar
Inför att väg 288 fi ck en ny sträckning gjordes arkeo-
logiska utgrävningar vid nuvarande rondellen mellan 
Prästgården och Skeke i Rasbo. På platsen fi nns rist-
ningar i stenar som människor gjort för fl era tusen år 
sedan. Informationsskyltar på platsen.

Frågor och mer info maila lekkarby@gmail.com

TEXT:LARS-ERIK KARLSSON

Gammel-Gränome 
i Stavby

Gammel-Gränome utvecklades genom inköp av fl era 
mindre gårdar till en betydelsefull gård. Bland ägar-
na märks bl.a Malla Silfverstolpe från början av 1800-
talet.

År 1945 donerades gården till Olands Hembygdsgille, 
som genomfört omfattande renoveringar av byggnaden. 
Gården står på sin ursprungliga plats sedan 1700-talet 
och innehåller antika möbler samt en fi n samling av 
uppländsk konst. Här kan man till förmånliga priser bo 
på vandrarhemmet eller hyra lokaler för fest, konferens, 
släktträff och möten.
 På Gränomes omgivningar fi nns äldre byggnader, t.ex 
en tiondebod, en bastu, ett soldattorp och en väderkvarn.
 Varje år fi ras midsommar, med underhållning och le-
kar samt servering och loppis. I årets Kulturvecka vid 
Rasbo Gammelgård, uppförs ”I Grevens tid” som på-
minner om tiden då kopporna härjade i Sverige.
www.gamla-grenome.se

TEXT: HÅKAN BLOMSTEN

Tuna Bygdegård med 130 medlemmar för 240 sittande 
och i långbordssittning 120. Tuna skola har viss idrott i 
lokalen, knytdans, föreningsaktiviteter, verksamhetslo-
kal Tuna 4H, populärt gym och bastu. På sociala kontot 
fi nner man en större altanyta och uteserveringsutrymme 
under uppförande med invigning under fotbolls-VM.
Fastighetsunderhållet är på G med takomläggning, men 
ekonomiskt stöd inväntas från Länsstyrelsen.
 Vidare fi nns ytterligare utvecklingsplaner, men det 
gäller att få många parter vid samma bord och i gemen-
sam takt, om man ska orka!

Vi kan se ett rikt liv i utvecklingsnoder, men där behövs 
mer möjlighet för bostadsbyggande och kvarboende 
motsvarande kreativa personers ambitioner.
 RiS planerar därför en bygg- och miljömässa i no-
vember, även med avslutning för Bredbandsprojektet. 
Du som önskar delta eller har idéer på teman/föredrag 
maila kpu.eneby@gmail.com

TEXT: LARS-GUNNAR KARLSSON
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Internationell kattutställning i 
Hall 2000 16-17 juni

Hall 2000 kör med fl aggan i topp
I slutet av 1900-talet samlades drivkraften i bygden 
för att lösa frågan om en riktig idrottshall för Ras-
bobygden och i början av 2000-talet fanns resultatet 
på plats, Hall 2000, och med anpassade mått för de 
fl esta idrotter, men även med cafeteria, gym och sam-
manträdesrum.

Vi pratar med en som levt nära och i projektet hela tiden, 
Lasse Andersson, och är en av parterna för ansvaret i 
hallen, och som även arrenderar gym och cafeteria. An-
läggningen är i princip fullbelagd under högsäsongen 
september-april. Skolan har all tid bokad under läsåret 
måndag-fredag 8-16 och därefter 
tar träning och matcher vid till kl. 
22. Lördag-söndag är det mycket 
matcher och träningar från tidig 
morgon till sen kväll.
 Det fi nns även andra verksam-
heter kopplat till annat än idrott 
bl.a har Uppsala Flygklubb under 
14 år hyrt tid varannan lördag för 
modellfl ygning. Flygningen in-
omhus sker med svagt surr från 
batteridrivna plan. De ettriga eta-
nolmotorerna får hålla sig utan-
för.
 Vidare har två kattklubbar, Frä-
set och Uppsala Kattklubb, hittat 
till hallen och har ett antal utställ-
ningar per år under skolloven. 
Mycket katter i olika ”utförande” 
visas och bedöms även av interna-
tionella kontakter.
 Gymmet har mycket besökare, 
där vissa kommer enskilt och an-
dra i olika grupperingar. Äldre i 
grupp har här fått ett riktigt socialt 
torg.

Helgen 16-17 juni ordnar Uppsala kattklubb UK för 
andra gången en internationell kattutställning i Hall 
2000 i Rasbo.

Medlemmar av den lokala idrottsföreningen är inhyrda 
och ansvarar för byggande och rivandet av utställnings-
burarna, samt parkeringen. Domare från ett fl ertal län-
der bland annat Finland, Frankrike, Tjeckien och natur-
ligtvis Sverige kommer för att döma 300 katter.
 Den här helgen har ni alla möjlighet att se allt ifrån 
vanliga katter, dvs utan stamtavla, kallade huskatter på 

utställningsspråk, till mycket ovanliga raser. Det kom-
mer att fi nnas katter med allt från ingen päls till lång, 
randiga, prickiga, lockiga med eller utan svans.
 Så tag med familjen och kom och titta på alla fi na kat-
ter! Utställningen är öppen lördag och söndag mellan 
9-15 och kostar 100 kronor i inträde för hela familjen. 
(50 kronor för enskild vuxen).

Inger Söderberg 
utställare och medlem av Uppsala kattklubb

Men behovet av tid är större än vad det fysiska rummet 
ger möjlighet till. Vilket gör att en hel del av Rasbos 
föreningsliv måste söka tider i andra hallar, som Jälla, 
Gamlis och IFU Arena. Lasse uppskattar volymen mot-
svarande beläggningen i en halv hall.

Lasse, vad driver dig under all tid i Hall 2000?
 – Det ger så mycket genom mötet med människor 
– ungdomar, vuxna, tränare, domare...!
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Traktorrace i Stavby med 15 år på raken!

Söndag 22 Juli kl. 17 
Tuna-Stavby LRF med samarbetsparterna 

Stavby Bygdegårdförening samt 4H-föreningarna i 
Stavby och Tuna öppnar söndagen 22 juli kl. 17 upp för 
det 15 årets traktorrace med ett koncept innehållande 

trivsel, snack, hamburgeros, tuffa avkastartjuren, 
hoppborg, utställare m.m.

Hålltider
kl. 18 Barntraktorrace,

kl. 19 Traktorrace parallellslalom 
med andan i halsen på publiken.

I racepausen har Paramotorfl ygare uppvisning, 
om vädret tillåter.

De senaste tre åren har 50% av entréavgiften gått till 
Cancerfonden. Ett resultat med över 120.000 kronor 

till forskning för ett längre och rikare liv.

Föreningslivet i bygden bjuder in till en helkväll, 
som bjuder på det mesta och där begränsningen

bara är våra egna förhoppningar. 
Kan enkelt bara säga: 

Möts söndag 22 juli i Stavby!

Stavby Bio
Filmvisning i Stavby i 100 år!

Sommarbio
Mamma Mia! Here We go Again

Sön 29/7 kl.19.00
Mån 30/7 kl.19.00
Tis 31/7 kl.19.00

100:-

Varghunden (sv-tal)
Sön 5/8 kl.19.00
Mån 6/8 kl.19.00

Från 7 år 80:- 90min

Höststart
Mamma Mia! Here We go Again

Sön 2/9 kl.14.00 & 19.00
100:-

Superhjältarna 2 (sv-tal)
Sön 9/9 kl.14.00

Unga Astrid
Sön 16/9 kl.14.00 & 19.00

100:- 123min

Rasbo Kulturvecka - årets kulturhändelse!

Rasbo, Rasbokil, Stavby, Tuna
Boka redan nu in 3-12 augusti i almanackan.

Vi har ett fullspäckat program med bl.a:
Bygdespel, Hembygdsdagar i Rasbokil och Rasbo, 
Författarafton med Björn Ranelid och Deckarafton 
med Kjell Eriksson, Inger Frimansson och Lilian 

Fredriksson. Morgonandakter med musik, Jazzkväll 
med Ulf Johansson Werre, Aktiviteter för barn som 
Barnteater, ako & Grosse, Målarkurs, Barnens dag 

m.m. Fröken Elvis, Pubafton, Kakkalas med bokbuss, 
Konstutställning, Musikafton med Skogen, 

Orgel-konsert och fi nalkonsert med 
Tina Ahlin och Orsa Spelmän.

Detaljerat program kommer med posten efter 
midsommar. (OBS ta bort markering med ”ej reklam” 

om du vill få den i brevlådan)
Du kan också gå in på www.rasbokultur.nu

för detaljerad information.

Hjärtligt välkomna önskar Rasbo Kulturförening

Olands Hembygdsgille presenterar
Sommarens aktiviteter 2018

6 juni
Nationaldagsfi rande i Alunda Kyrka kl 17.00

Kaffe i Gamla Klockargården

22 juni kl 13.00-16.00
Midsommarfi rande på Gammel-Gränome

Musik, dans kring midsommarstången, 
lotterier, servering

15 och 29 juli 13.00
Visning av Gammel-Gränome

Söndag 19 augusti, kl 18.00
Bygdekväll vid Klockarbacken, Saringe med kolbullar.

Det fi nns möjligheter till guidning på Gammel-
Gränome med bl.a. fornparkens bodar och 

en väderkvarn. Ring gärna till Christina för guidning 
eller hyra av och övrig info om Vandrarhemmet, 

0174-131 08, 070-504 77 77

Man kan också bli medlem i Olands Hembygdsgille – 
ett bra tillfälle att hålla sig informerad om vår hem-

bygd. Tag kontakt med Lennart Johansson, 
0174- 103 65, så får du veta mera.

Välkomna!

Vi önskar alla en skön sommar!
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Ditt medlemskap 2018 i RiS ger bredd på bygdens frågor!
Vi har tack vare ditt stöd med medlemskap ett starkt renommé för bygdens förutsättningar. 

Maila ris och ros för lokal utveckling och demokrati till info@rasbo.org.
Sätt in 50 kr per person till Pg 195883-4. Ange namn, telefon och e-post. 

Tillsammans gör vi en positiv agenda 2018 för Rasbobygden!

Nästa nummer utkommer 13 september 2018 med manusstopp 27 augusti
Ansv.utg. Lars-Gunnar Karlsson, kpu.eneby@gmail.com. 

Redaktör Martin Öjes, ristaren@rasbo.org
Redigering/layout: Mia Rosendahl, mia.r@telia.com 

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

i samverkan med

 Må bättre - träna mer!
Ungdom och vuxna:

Rasbo gymnastikförening startar höstens tränings-
pass den 20 augusti 2018 under ledning av 

Helena Sedvall.

Tabata måndagar kl. 19.30–20.30 i Hall 2000.
Cirkelträning onsdagar kl. 17.00–18.00 i Hall 2000.

Tabata söndagar kl. 17.00–18.15 i 
Rasbokils bygdegård.

Priset är endast 450 kr per termin för vuxna och 
300 kr för ungdom (upp till 20 år).

Seniorer:
Höstens träningspass leds av Inga Köpsén , 

start 12 september. Onsdagar kl. 9.00–10.00 i
Rasbo motorklubbs lokal. Pris 350 kr per termin.

Barn:
Måndagar kl. 17.45–18.30 i hall 2000. 

Start 10 september. Pris 250 kr per termin.
Vi söker ledare för barngymnastiken i Hall 2000 på 

måndagar.

Hör av er till Rasbobarngympa@hotmail.com om ni är 
intresserade att vara med och leda den. 

Information om anmälan till barngymnastiken 
kommer på hemsidan efter sommaren.

Varmt välkomna till träning.
Styrelsen

Nationaldag 6 juni kl.13.00
Rasbokil bygdegård

Vi fi rar med att dela ut minnesgåva till alla födda 
i församlingen 2017

Tipspromenad, lekar, tävlingar.
Servering och korvgrillning.

Välkomna hälsar 
Bygdegårdsföreningen, Församlingen och 

Hembygdsföreningen i Rasbokil

Rasbo Hembygdsgille inbjuder till
Nationaldag, onsdag den 6 juni kl. 18.00 i 
Gåvsta Gammelgård. Kaffe och bakelse.

Midsommarafton, fredag den 22 juni, kl. 12.00
klär vi stången och kl. 13 börjar dansen, vid Gåvsta 

Gammelgård. Medtag kaffekorg.

Slåtterkväll, torsdag den 12 juli kl. 18.00 vid
Gåvsta Gammelgård. Sill och potatis.

Bygdespel, 3, 4 och 5 augusti 
”I grevens tid”, pjäs av Karin Alinder. 

Gåvsta Gammelgård.
Mer info på www.rasbobygdespel.se

Öppet Hus, lördag den 11 augusti i samband med 
Kakkalaset kl. 14-16. Guidad visning av inventarier, 

foton och skriftliga arkiv från kl. 13, 
Gåvsta Gammelgård.

Hembygdsdag, söndag den 12 augusti. 
Kl. 11.00 friluftsgudstjänst, 

kl. 13.00 övrigt program, vid Gåvsta Gammelgård. 
”Föremålen berättar”: vi lyfter fram ett antal föremål 

ur samlingarna och berättar om deras historia och 
användningsområde. Servering m.m.

Höstdag med artbestämning av frukter, 
lördag 15 september kl. 12-15 vid 

Gåvsta Gammelgård. 
Tag med dina olika frukter, minst 5 fi na av varje sort, 

(t.ex äpplen, päron och plommon) och få dem 
artbestämda av experten Mattias Iwarsson från 

Botaniska trädgården i Uppsala. 

Samtidigt ordnar vi Bakluckeloppis. 
Sälj dina egna prylar och fynda bland andras! 

Försäljning av korv och fi ka.

Hjärtligt välkomna
Styrelsen

Ristaren
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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!


