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avgående styrelseledamöter tackades för gjorda insatser
med varsitt gott surdegsbröd från Annas bakstuga.
Efter stämman informerade Anders A Aronsson om
landsbygdsberedningen och dess arbete. I den givande
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kommun.
Landsbygdsstrateg Kerstin Gaufﬁn presenterade bakgrund och genomförande av medborgarbudget
är ett EU-projekt
för att öka
kunskap
ochpå
förståiDetta
vårt område.
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hon
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EU:s
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och
degårdens stora skärm och högtalare, vilket var mycket
kallas ”YES-event”.
Många av aktiviteterna och studieuppskattat
av alla deltagare.
besöken eleverna kommer att göra sker inne i Uppsala,
men värdskola ärRistaren-redaktionen
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 Carolin Lundgren eller Åsa Wanhainen på Gåvsta skola
telefon 018-727 14 84 eller 018-727 74 78. Mailadresserna är: ann.carolin.lundgren@uppsalaskolor.nett eller
asa.wanhainen@uppsalaskolor.net

RiS ordinarie årsstämma genomfördes den 22 april i
Rasbokils bygdegård, med åtta deltagare på plats och
ett större antal deltagare på Zoom. Allt genomfördes
enligt gällande pandemirestriktioner.
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Årets Ristare 2020

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 ﬁnns med och
sponsrar, allt från Företagsamma kvinnor och Rasbo
kyrkoråd till Hall 2000 och ICA Allköp.
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Frågor och noteringar till
Uppsala kommun från RiS årsstämma
Jag deltog i årsstämman för föreningen Rasbo i Samverkan, inbjuden som mötesordförande och för att
berätta lite om Uppsala kommuns landsbygdsberedning.

– ”När vi har förslag om något som kommunen skulle
behöva göra här i området, vart vänder vi oss? Det är
svårt att veta vilket nämnd eller kontor eller handläggare man ska vända sig till?”
– ”Det är svårt att få svar när man skickar in förslag eller frågor till kommunen.”
– ”Det vore bra med en tydlig kontaktväg till de strategiska samhällsplanerare som jobbar just med landsbygdsfrågorna.”
– ”Dialogen med föreningarna måste bli bättre, den är
dålig nu, i vart fall för oss på landsbygden.”

RiS startade sin verksamhet då kommunens organisation
med kommundelsnämnder och förvaltningar försvann
2003. Syftet med föreningen är att initiera, behandla och
driva demokrati- och utvecklingsfrågor i Rasbobygden.
Föreningen samlar företrädare för många andra föreningar verksamma i området. RiS kan vara ett utmärkt forum / då särskilt genom Ristaren som Rasbo i Samverkan
ger ut med cirka 6 nummer per år/ även för kommunen
att nå ut med landsbygdsrelaterad information.
I anslutning till förhandlingarna berättade jag lite om
landsbygdsberedningen, dessutom medverkade kommunens landsbygdsstrateg Kerstin Gaufﬁn som presenterade hur arbetet med medborgarbudget är upplagt.
Rasbobygden är med i den omgång som påbörjas nu,
våren 2021. En del frågor ställdes om kontaktvägarna
med kommunen, vilket är viktigt att klargöra. Inte bara
för Rasbo i Samverkan, utan generellt:
– ”Vi skulle vilja lämna remissyttranden över en del
förslag om kommunala beslut som berör oss i den här
bygden. Hur får vi reda på vad som är aktuellt, kan vi
komma med på några relevanta sändlistor?”

Synpunkterna överlämnas till landsbygdsberedningen
för hantering.
Noterat av
Anders A. Aronsson (L),
ledamot i
landsbygdsberedningen

Medborgarbudget – fortsatt arbete
Ur Kerstin Gaufﬁns presentation vid RiS årsstämma
har vi saxat följande:

för, bygdearrangemang, förstudier, delﬁnansiering till
större projekt, bidrag till aktivitet som förening arrangerar eller något annat!
Mer information om hur kommunen arbetar med
medborgarbudget ﬁnns på
www.uppsala.se/medborgarbudget-landsbygd

De 8 825 invånarna i Vaksalaområdet och Rasbobygden
får nu möjlighet att bestämma vad 496 380 kronor ska
användas till. Deltagare har nominerats till en lokal arbetsgrupp som ska bestå av tre politiker och fem lokalt
engagerade personer. De lokala representanternas ska
bidra med lokalkännedom, vara ambassadör för medborgarbudgeten, vara inspiratör på idéstuga och bearbeta röstningsbara förslag. Före 1 oktober är det dags
för medborgarna att skicka in förslag till projekt. Arbetsgruppen ska värdera och besluta om förslagen t o m
januari 2022. Genomförande av vinnande förslag sker
under 2022 och därefter sker utvärdering.
Viktiga riktlinjer är bland annat att det ska vara minst
två vinnande förslag. De förslag som genomförs måste
vara till fördel för och tillgängliga för allmänheten. Idéerna måste vara genomförbara, lagliga och alla involverade parter måste ha kommit överens om genomförandet. Kommunens upphandlingspolicy ska följas. Jämställdhets- och barnperspektivet ska särskilt beaktas.
Vad kan pengarna användas till? Några exempel är
småskaliga fysiska investeringar som bygden ansvarar

Uppsala
Kommun,
stadsbyggnadsförvaltningen
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Försommarhälsning från Tunatorget
och tre korgar. Det betyder att två av korgarna kan användas från två håll. Banan tar ca 30-40 minuter att gå
runt och är tänkt att kunna användas av skolans elever
på långraster och håltimmar.
Vi kommer också att sätta upp solcellsbelysning runt
”prästgårdsslingan”. I anslutning till slingan utplaceras
stationära tavlor för frågor om djur och natur för både
barn och vuxna. Till planerna hör också att på några
platser utmed promenadstråken placera ut stationära
bord med tillhörande fasta bänkar, där man kan vila en
stund eller ta en medhavd ﬁka.
Till projektet hör också Tuna Byodling, som just nu
bereds för kommande odlingar. Även den är belägen
intill idrottsplanen. Hör av dig om du vill boka en kostnadsfri plats!
En viktig tanke i projektet är att folk i bygden ska
träffas, både i form av arbetsgrupper för att hjälpas åt
med allt som ska ﬁxas och till trevlig samvaro. Först lite
jobb och sedan grillning eller ﬁka. Vi inför därför också
”Samling vid ljugarbänken” på Tunatorget onsdagar
fr.o.m. 16 juni kl. 13.00, allt enligt Folkhälsomyndighetens ev. restriktioner. Föreningen Tunatorget ordnar
då med grillad korv, läsk och kaffe. Detta pågår fram
t.o.m. sista onsdagen i juli, men ställs in vid regn. På
så sätt skapas en härlig anda i bygden som vi alla har
glädje av!
Alla som vill hjälpa till är välkomna! Anmäl gärna
ditt intresse till någon av oss i föreningen Tunatorget:
076-160 68 00 (Sivert),
072-558 12 82 (Rut)
0707-53 08 17 (Lars-Gunnar),
0705-65 66 21 (Inger)

Nu börjar det äntligen ljusna vid horisonten! Våren är
här och vi hoppas och tror att den jobbiga pandemin
är på väg att lugna sig så vi kan börja umgås igen.

Lördagen den 29 maj har vi förhoppningsvis haft den
vårmarknad som vi i skrivande stund planerar enligt de
anpassningar som fortfarande gäller. Ett begränsat antal
säljare, lokal annonsering och handsprit och ansiktsskydd för dem som så vill. Men till hösten räknar vi
med att kunna ordna en riktig höstmarknad igen utan
begränsningar.
En glad nyhet är att PostNord fr.o.m. 18 maj har utlämningsställe för förbetalda paket och större brev hos
Hassan i Tuna Lanthandel. Han har öppet kl. 12-21 alla
dagar och har också nyligen börjat sälja en liten del apoteksvaror som värktabletter, nässpray och magmedicin.
Passa gärna på att handla dagligvaror hos Hassan om du
ändå har vägen dit!
Så snart sommaren är här
och samhället delvis har
öppnats upp igen kommer vi att fortsätta med
vårt hållbarhetsprojekt
”Tunatorget – en mötesplats för alla” med ekonomiskt stöd från Leader
Upplandsbygd. Redan nu
är vi några i föreningen
som har börjat ﬁxa en del
av frisbeegolfbanan. Till
att börja med ordnar vi
en kortbana i närheten av
skolan och idrottsplanen
med fem utslagsplatser

Föreningen Tunatorget
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Seniorerna samlas
i Stavhalla

RiS ordförande
har ordet

I den rådande pandemin har Södra Olands SPF:are
hittat ett trevligt sätt att mötas på, nämligen så, att
varje tisdag klockan 12 kan vi träffas i ”oasen” Stavby
gamla grustäkt bakom kyrkan, där vi under fjolåret
samlades 22 gånger, från sommarens början till den
10:e november.

I år inledde vi redan den 23 mars och fortsätter så, när
vädret tillåter. Deltagandet varierar av naturliga och
personliga skäl, men från 6 upp till 16 personer har träffats ganska frekvent.
Platsen är så lättillgänglig för oss, där de ﬂesta är rörelsebegränsade mer eller mindre, där vi med lätthet kan
parkera på grusbädden med ett avstånd till sittplatserna
av 10–15 meter.
Det ﬁnns ett par fasta bord med sittbänk samt mobila
bänkar och sittplatser, så distans kan hållas till varandra
och en del parrelationer kan ju ”krypa ihop”. ”Vår plats”
är vid en lund, som ger skugga vid sol, men kan även läa
för blåst liksom den branta väggen mot nordan gör.
Grillutrustning intill gör att vi kan ha korvgrillning
ibland. Smörgåstårta har det någon gång festats på, men
oftast är det medhavd matsäck / ﬁka som avnjuts.
Samtalsämnen saknas inte, för när inget protokoll eller dagordning behöver följas, släpper tunghäftan och
ackumulerade tankar släpps ut i det fria, vind för våg!
Vi ägnar oss också åt ”frågesport” ibland, som både
svarare och ”frågare” uppskattar. En kommentar: ”I dag
har jag lärt mig något nytt, men i morgon är det glömt!”
Vårt närminne falnar, men vi har massor av gammalt
kvar som ligger och ”skvalpar” som tur är!
Frågorna delas ut till sittande, som ej behöver ”stappla” runt och de kan även hjälpas åt.
Ja, vi längtar till tisdagarna och ser den sociala samvaron som väldigt värdefull, för de ﬂesta har mått och
mår dåligt i avsaknad av gemenskap i föreningar, möten, på träffar och resor.
Vi är tillsammans ca en till två timmar och välkomnar
alla som har lust till den gamla grustäkten.

Jag heter Birgitta Elfving och är ordförande för Rasbo
i Samverkan för andra året i rad, jag bor i Stavby-området och är pensionär sen några år tillbaka och ägnar en hel del av min tid åt föreningslivet och landsbygdsutveckling.

Varför jag tycker föreningslivet är intressant, är för att
ﬂera människor tillsammans jobbar åt samma håll med
frågor som man tycker är gemensamma och intressanta
och med landsbygdsutveckling menar jag frågor som
rör oss som valt att bo utanför staden men ändå vill ha
en fungerande vardag genom bland annat bra kommunikationer och service.
I vårt område har vi inte än fullt utbyggt bredband,
dåligt med cykelvägar och pendlarparkeringar i anslutning till bussar. Ingen återvinningsstation har ställts upp
sen den i Vallby försvann. Vad kommer att hända inom
barnomsorg, skola och äldreomsorg i framtiden? Det är
många frågor att bevaka och påverka. Vi försöker ha en
tät och bra kontakt med Uppsala kommun där vi försöker påpeka och påverka i en positiv riktning.
Det vi kommer att göra nu är att inventera de frågor
vi har jobbat med och vilka framgångar eller inte vi haft
för att se hur vi ska gå vidare.
Om du tycker det är något speciellt vi ska ta tag i hör
gärna av dig, våra kontaktuppgifter ﬁnns på hemsidan
www.rasbo.org
Birgitta Elfving

För Seniorerna Södra Oland genom
Bengt Karlsson
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Sommarlovsaktiviteter för barn
och unga

Utﬂyktstips:

Ånge våtmark

i Uppsala Kommun 2021
Sommaren 2021 blir
även i år ett annorlunda sommarlov på
grund av gällande
pandemirestriktioner. Uppsala kommun
har genom egna medel och statliga bidrag
möjliggjort många avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn
och unga, särskilt anpassade till situationen.

Vårt vackra landskap står i sommarskrud, med intensiv grönska som bjuder på många upplevelser och
ﬁna besök i alla våra naturreservat.

Ekeby-Ånge, en pärla på Vattholmaåsen mellan Storvreta och Vattholma efter väg 290, är ett särskilt värdefullt
naturaområde, med gravfält från stenålder, bronsålder
och järnålder. Där har man nu också anlagt en fågelsjö
för att få mer vattenytor i landskapet, ett samarbete mellan markägare och Upplandsstiftelsen som ﬁnansierats
med medel från Landsbygdsprogrammet.
Här kan man uppleva och se många olika fåglar, grodor och insekter.
För att komma till Ånge våtmark, ﬁnns en parkering
cirka 250 meter från väg 290. Från parkeringen följer
man sedan en grusväg som är handikappanpassad. Den
är 350 meter lång. Vid utsiktsplatsen ﬁnns bänkbord och
tavla med reservatbeskrivning, där det är lämpligt att
packa upp medhavd ﬁkakorg.

Flertalet
aktiviteter
sker utomhus, barnen
är uppdelade i mindre grupper och det ﬁnns rutiner för
att undvika smittspridning. Kulturförvaltningen informerar om de aktiviteter som äger rum på webbplatsen
www.kubikuppsala.se. Information med ﬂyers och afﬁscher har också sänts ut till alla skolor i kommunen.
Runa Krehla
Kulturförvaltningen

Rasbo i Samverkan
önskar alla läsare en
skön sommar!

Gunilla Zetterling

Följ oss på hemsidan www.rasbo.org och
Facebook www.facebook.com/RasboSamverkan
så missar ni ingen information!
Ristaren-redaktionen
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Naturpasset 2021
ﬁnns nu till försäljning!

Stavby Bio
Vi på Stavby Bio hoppas att vi snart kan starta ﬁlmvisningar igen när pandemin är över.
Vi hoppas att ni kommer så att vi kan gå vidare med
ﬁlmvisningar för alla åldrar, grupper och företag. Alla
möjligheter ﬁnns att vidareutveckla Stavby Bio. Vi
syns förhoppningsvis snart på Stavby Bio, håll utkik i
annonsnytt eller på hemsidan www.stavby.se.
Stöd gärna bygdegårdsföreningen genom att bli
medlem, betala i så fall in 200 kr/hushåll på bankgiro 5348-7963 eller swisha på nummer 123 521 50
33 och ange ”Medlemsavgift” som referens.
Läs mera på:
www.stavby.se
www.bioguiden.se

Rasbo IK Orientering anordnar även i år Naturpasset som är ett roligt sätt att komma ut i naturen.
Cykla, gå eller spring helt i din egen takt. Denna
gång med två skogskartor, en över Storvreta och en
över Rasbo samt en cykelkarta med fotokontroller.
Foldern kostar 100 kr och ﬁnns att köpa på följande platser: Godislunden, i en låda vid Trevlingevägen 37, Biblioteket i Storvreta, ICA Solen Storvreta,
Team Sportia Uppsala. Betalning i första hand via
Swish (QR-kod och Swish-nummer hittar ni i foldern).
Läs mer på
idrottonline.se/RasboIK-Orientering/Naturpasset

Hälsningar Håkan och Christer

Vi ses i skogen!
Rasbo IK Orienteringssektion

Hembygdsdag i Rasbokil
Kulturveckan 2021

Rasbokils Hembygdsförening inbjuder till hembygdsdag/hemvändardag söndag den 8 augusti
klockan 14.00 vid Hembygdsgården i Kölinge.

En glad nyhet för alla kulturtörstande: Rasbo kulturförening satsar på att kunna genomföra kulturveckan den 8 till 15 augusti i år! Programhäftet
kommer i era brevlådor i början av juni och vi hoppas att pandemirestriktionerna inte sätter hinder i
vägen för det spännande program vi kan presentera
med artister, författare och aktiviteter för alla åldrar. Reservera dessa dagar!
Håll ögonen öppna för ytterligare information på
föreningens hemsida www.rasbokultur.nu och facebooksidan Rasbo kulturförening.

Vi inleder med årsmöte samt utdelning av en gåva
från pastoratet, bygdegårdsföreningen och hembygdsföreningen till alla nyfödda i Rasbokil under
2020. Efter årsmötet bjuds alla deltagare på kaffe/
te och ﬁkabröd. Vi kommer även att ha ett föredrag,
detta kommer att annonseras på föreningens hemsida www.hembygd.se/rasbokil. Vi träffas utomhus,
med ett stort tält som skydd vid dåligt väder.
Alla är varmt välkomna till denna dag som är ett
tillfälle att träffa gamla och nya Rasbokilsbor!

Styrelsen för Rasbo Kulturförening

Styrelsen

Följ Rasbokils Nya Bygdegårdsförening

PRO Rasbo - Rasbokil

på Facebook för uppdateringar om
eventuella evenemang under sommaren 2021.

Hej på Er ärade medlemmar, hoppas Ni har det
bra.
Nu har ju de ﬂesta av oss fått båda vaccinationerna så att vi kan känna oss lite tryggare. Restriktionerna är ju fortfarande stränga när jag skriver
det här i mitten av maj, vi får se när nästa beslut
tas i början av juni, om det kommer att ﬁnnas någon möjlighet att hålla årsmöte i närtid, håll koll på
Pensionärsnytt i UNT lördagar. Hur som helst önskar jag Er en Riktigt Skön Sommar.

Vi hoppas kunna anordna Bygdeloppis 1 augusti.
Håll utkik!
Kontakta oss på rasbokilsbygdegard@gmail.com
eller 076-351 00 76 för förfrågningar om att hyra
bygdegården. Vi följer gällande pandemilag, allmänna råd och regionala rekommendationer.
Se även: www.bygdegardarna.se/rasbokil
Vi önskar er en trevlig sommar!
Styrelsen

Roffe Eriksson, ordförande
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