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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!

Driftig 18-åring med 
brinnade lastbilsintresse 
Olivia Helen, Häcklinge, är tjejen med ett brinnande 
lastbilsintresse, som nu utbildar sig på Bolandsgym-
nasiets transportprogram. Nästa år kliver hon in i ar-
betslivet bakom ratten på någon av familjens djur-
transportbilar. En ”fi nlandsfärja” på väg, 24 meter 
lång med en totalvikt runt 60 ton. Ett annat av hennes 
intressen är hästar.

Oliva lyckades, bland annat via Facebook, locka ett sjut-
tiotal av Sveriges häftigaste lastbilar beträffande lack, 
påbyggnad, inredning, helhet, mil och ålder. Bilarna de-
lades in i 11 klasser och bedömdes av 10 domare. Delta-
gare från Jönköping till Gällivare ställde upp.
 Aldrig har så mycket kapital varit samlat och visats 
på en åker i Tuna, låt oss säga 150-200 miljoner. Öppet 
för allmänheten med häftiga intryck, socialt mingel och 
hamburgeros! Med Olivas driftighet och familjens stöd 
må Lastbilselmia och andra tungrodda expon betänka 
sin framtida roll.
 Fredagsnatten till 6 augusti var det effektfull ljusshow 
med blinkande ljus mot Tunas himmel.

På lördagen drog bl.a. en 
orangefärgad snöskoter 
Ockelbo 300 (maskinen 
från Pistvakt) runt och 
bjöd in till scen. Från 
skotern steg Fredrik 
Lundman, Piteå, upp på 
scen och drog förstklas-
sigt under 45 minuter 
Jonny Cash-låter till 
eget ackompanjemang. 
Intressant fråga, är hans 
framtid vid lastbilsratten eller på scen?
 Lördagkväll avslutades träffen med grillkväll vid 
Tuna Bygdegård och självklart med kött från familjens 
eget Roslagens Chark.
 Olivia ser redan fram mot nästa år då hon siktar på att 
passera 100 unika fordon samt göra hela evenemanget 
mer känt och publikt.

LARS-GUNNAR KARLSSON

FOTO: TOBBE ANDERSSON

Olivia Helen
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En timme före öppnandet kl. 17 kom regnet och sänk-
te oddsen för en helkväll, men sen förbättrades väd-
ret och folket strömmade till för det trettonde racet 
på lika många år. 

Med 150 fl er betalande i publiken än föregående år 
fanns det runt 4.000 besökare vid racestart kl. 19. Det 
gav 42.000 till Cancerfonden (50% av entréavgiften) 
för ett friskare liv!
 Före stora racet hade ett barntraktorrace ägt rum med 
50-talet ekipage i två klasser – en trampa-själv-klass 
resp. pappa-mamma-påskjut. Svårt att avgöra om det 
var roligast för barn eller påskjutande förälder. Jobbi-
gast hade fotograferande mor- och farföräldrar.
 Äldre fordon, djurhage, brandbil, hoppborg och inte 
minst bångstyriga mekaniska tjuren, som garanterat gav 
en avkastning under en kväll för olika inspel. Helikop-
teruppstigning pågick hela kvällen – Stavby är fantas-
tiskt!
 Nu till stora racet med 19 laddade ekipage och som 
vanligt blev det hett med rivstart upp på två hjul eller 
kurvtagning på tre hjul och växellådans drev rasslade. 
Fjolårssegraren kunde åter stiga överst på högsta pris-
tunnan efter en mängd tuffa tag.
 Blicken över parkeringen med bilarna likt livet i en 
myrstack, som rullar ut genom diesellukt och hambur-
geros är bekräftande – EN LEVANDE LANDSBYGD!

Stavbys folkfest 2016 
med Traktorracet gav publikrekord och 42.000:- till Cancerfonden

Resultat Traktorracet:
1. Erik Haddleton, Stavby
2. Marcus Gustavsson, Östervåla
3. Martin Moström, Rasbo
Mergols Rökpris: Marcus Gustavsson
Stil/publikpris: Mats Eriksson, Henning Enlund, Inger 
Nyström-Karlsson, Gustav Björkling

TEXT: LARS-GUNNAR KARLSSON

FOTO: JAN HOLMQVIST

Erik Haddleton

Det är med blandade känslor Henry Alexanderson 
lägger ned butiken i Vallby. En epok går i graven, men 
samtidigt öppnas i Lindbacken nya möjligheter till 
ännu bättre service för många. Bl.a. bättre öppettider 
och paketutlämning för posten.

Den nya dragningen av väg 288 innebar dödsstöten för 
matbutiken i Vallby. Det räckte inte att krympa öppetti-
derna rejält, man måste fl ytta till ett bättre läge. Ungefär 
samtidigt med detta nummer av Ristaren läggs Vallby-
butiken ner och nya Ica Lindbacken invigs den 14 sep-
tember. Lokalerna på 600 kvadratmeter är ungefär dub-
belt så stora som butiken i Vallby, och mer ändamålsen-
ligt utformade. Och rejält med parkeringar förstås.
 – All personal följer med, säger Henry Alexanderson. 
Och så har vi rekryterat fl er. För nu blir det öppet 08:00-
22:00 alla dagar i veckan.
 Det blir en klimatsmart butik, med miljövänliga lös-
ningar för kyla på sommaren och uppvärmning på vin-
tern. Många som idag hämtar paket på Willys kommer 
nog uppskatta att Ica Lindbacken kommer ha paketut-
lämning för Posten.
 – Vi kommer också ha en ”förbutik” för snabba ären-
den inklusive Svenska Spel och ATG. Inne i butiken är 

Ica Rasbo blir Ica Lindbacken
fokus på paketerade 
varor och butiksbakat 
bröd, det blir alltså 
ingen chark.
 Det har varit en 
bra tid med butiken i 
Rasbo tycker Henry, 
men med de nya för-
utsättningarna var en 
förändring nödvändig. 
Och nu är det dags att 
blicka framåt.
 – Det ska bli roligt att utveckla nya Ica Lindbacken. 
Där fi nns helt andra förutsättningar med en tillväxt på 
3-4 hus i veckan och alla bilpendlare som passerar. För 
många bär det nog emot lite att åka in på Gränby efter 
jobbet, och då kommer Ica Lindbacken vara ett bra al-
ternativ.
 I Rasbo blir drivmedelspumpen från Q-star kvar. Vad 
som kommer att ske med butikslokalerna är oklart. Det 
är Post Nord som styr när paketutlämningen för våra 
postnummerområden börjar i Lindbacken. 

Henry Alexanderson

TEXT/FOTO BJÖRN GULLEFORS
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Onsdagen den 31 augusti uppkopplades de första fem 
abonnenterna inom område Rasbo Väst till bred-
bandsnätet. Inkopplingen startade i området runt 
Ängeby och nu fortsätter processen under den kom-
mande månaden mot Vallby. Det är viktigt att abon-
nenten har satt i elkontakten till husets box för att få 
kontakt direkt vid uppkoppling.

IP-Only kommer genom ett välkomstbrev meddela att 
du har fått uppkoppling utifrån din beställning. Samti-
digt hoppas RiS att ni fi nner de tjänster och tillval Rasbo 
Bredband har förhandlat fram som intressanta, breda, 
kvalitativa och prisvärda. I en ny tid inom Rasbobygden 
till snabbare och bättre kontakter för arbetsliv, företa-
gande, studier, fritid, privat o.s.v., så står det dig helt 
fritt att välja tjänsteleverantörer genom din uppkoppling 
i IP-Onlys öppna nät. Besök gärna IP-Onlys tjänstepor-
tal www.uppsala.ip-only.se/tjanster där du kan jämföra 
de olika leverantörernas tjänster och priser.

OBS! Introduktionsanslutningen för 19.900:- har 
upphört i område Väst och avslutas 15 oktober i Södra 
etappen. I Norr och Öst gäller fortfarande introduktions-
priset 19.900:- för huvudabonnemang, sidobyggnad på 
samma fastighet 8000:- och ytterligare lägenhet i hus 
4000:- per lägenhet.

Vad pågår i övrigt?
Inom område Väst pågår avslutande arbete med schakt 
och tomtförläggningar. Top Fiber monterar husboxar, 
blåser i fi ber, svetsar och kopplar upp abonnenter. Vik-
tigt att du som har vissa egna åtaganden, som slangför-
läggning, boxmontering m.m., har det utfört!
 I Södra har schaktning för nätet påbörjats och samti-
digt pågår tomtförläggning. Där det är möjligt i området 
Ströja-Haga-Storbolsäng-Gulunge sker samförläggning 
med Vattenfall.
 I Norra pågår kontakterna med markägaravtal för 
lämplig dragning av kanalisation genom Rasbokils- och 
Stavbyområdet. IP-Only har även hyrt in sig i Runve-
dens fi berförening och detta öppnar för anslutning av 
alla fastigheter i axeln Krogen-Lydinge vsk-Gränome-
Nygården. Anmälningar är viktiga för pågående projek-
tering av sidoanslutningarna i nätet. Grävning påbörjas 
i slutet av året om erforderliga tillstånd beviljas och vin-
tern är mild. 
 I Östra kommer projektering att påbörjas i oktober 
för att sedan inleda markägarkontakter efter nyår.
 Med en bra och bred samverkan bör projektet ”BRED-
BAND TILL ALLA” vara fungerande i hela Rasbobyg-
den vid årskiftet 2017/18.

Uppsala Stadsnät och Rasbo i Samverkan 
(RiS) arrangerar en utbildning om grund-
läggande internetanvändning. 
 Anmälningsavgiften är på låga 100 kr. 
Kursen kostar egentligen mer, men sub-
ventioneras av RiS och Uppsala Stadsnät 
för de som beställt fi beranslutning!

Lämpligast är att gå kursen i samband med 
fi beranslutningen i ditt område. Högst prio-
ritet är för de med låga eller obefi ntliga för-
kunskaper.
 Beroende på intresse kan det även bli 
grupper som kommit längre med dator och 
surfplatta och vill bättra på kunskaperna.

Nu går bredbandet in i en ny fas – 
uppkoppling!

Utbildning ”Alla kan Surfa”

Anmälan kan göras på bredbandrasbo.se eller till 
Gunilla Zetterling, gunilla.zetterling@telia.com

tfn 0702-821260, 018-351260.
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Ristaren frågar Gustav Ek, arbetsledare 
på Stavby skola:

Hur gick det för Stavby Skolas alla schacklag 
i våras?
Yes 2 chess åk 5
Efter en otroligt jämn och spännande fi nal så kom Stav-
bys femmor på tredje plats med fyra inspelade poäng. 
Lika många som segraren! På bilden så ser man ett 
mycket koncentrerat lag tillsammans med Kent Vän-
man, domare och turneringsansvarig.
 Vi är mycket stolta över hela åk 5. Alla som spelat och 
de övriga som uppmuntrat och 
”peppat” på ett fantastiskt sätt.
Sluttabell
1. Essingeskolan Lag 1 4 p
2. Noleredsskolan Lag 1 4 p
3. Stavby skola Lag 1 4 p                     
4. Stordammen Lag 1 0 p

Schackfyran fi nalen i Västerås
Stavbys fantastiska fyror kom på 
delad 23:e plats av 128 lag. Återigen 
bäst i Uppland (3:e året i rad)!  Bra 
jobbat av alla i åk fyra.

Hur ser det ut inför detta läsår?
Jo, Stavby skolas elevantal har ökat varje år och no-
terar i dag 135 elever. Vi upplever även tillströmning 
från Östhammars kommun. Skolan fortsätter att fördela 
i B-form, F-1, 2-3, 8-9 medan Åk 4, 5, 6, 7, är ålders-
homogena klasser med under 20 i antalet. Skolhuset är 
gammalt, trångt och mysigt. Alla utrymmen utnyttjas till 
max samt att musik och matsal inryms i bygdegården.

Stavby Skola – Lite mindre Mycket bättre!

Den 27:e – 30:e juni hade Kilens IF sitt årliga Fotbolls-
skoj för barn födda 2008-2013. Vi höll till på gräs-
ytorna bakom Rasbokils bygdegård. 

Vädergudarna var snälla och 32 pigga och glada barn 
kunde njuta av roliga lekar och övningar med och utan 
boll. Den här aktiviteten är även skoj för hela familjen. 
Massor av syskon, föräldrar och mor/farföräldrar fanns 

Schackresultat och elevläge i Stavby skola

Fotbollsskoj i Rasbokil

på plats för att heja på och ha en skön stund i gräset. 
Veckan avslutades med diplomutdelning, varmkorv 
med Festis och glass samt dragkamp mellan barnen och 
de vuxna. Barnen lyckades återigen vinna i år. Tack alla 
deltagare, ungdomsledare och vuxna ledare för en härlig 
vecka!

Välkomna igen nästa år! 

TEXT: MARK EASINGWOOD FOTO: STAFFAN BJÖRKLUND

Schackspel åk 5, som spelas över nätet.
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Du vet väl om att du kan få ersättning för dina sjukre-
sor mellan hemmet och vården? För dem som bor 
längs en sträcka som trafi keras av en sjukresebuss 
gäller i första hand att man åker med den, men man 
kan även få ersättning för resor med vanlig kollektiv-
trafi k eller i särskilda fall för resor med privat bil.

1. Sjukresebussen
Vi rasbobor kan boka en plats på sjukresebussen som 
går från Östhammar med slutdestination Akademiska 
sjukhuset ingång 85. Bussen kan bokas från alla håll-
platser som hör till busslinje 886, men den stannar en-
dast vid de hållplatser som har förbokats. I skrivandets 
stund går sjukresebussen tre turer dagligen, helgfri mån-
dag till fredag. Bussen åker inte in i Gåvsta men avgår 
från Gåvsta kyrka (längs väg 288, vid f.d. macken). I 
aktuell tidtabell (giltig from 15 aug–10 dec 2016) sak-
nas en fast hålltid för stoppen i Rasbo och närmaste 
hålltid utgörs av Alunda vårdcentral varifrån bussen av-
går 07.40, 11.15 och 14.15*.  För aktuella tider se tidta-
bell på www.ul.se/tidtabeller, där sjukreselinjerna fi nns 
längst ner på sidan.  Du kan också beställa din tidtabell 
hos UL Kundtjänst på 0771-141414. Sjukresebussen är 
gratis mot uppvisande av kallelse/ kvitto från sjukbesök. 
En plats på bussen förbokas senast dagen före avresa på 
telefonnummer: 0771-999 000. 

2. Kollektivtrafi k
Om du reser till vården via vanlig kollektivtrafi k kan du 
få ersättning för din resa på sträckor som inte trafi keras 
av sjukresebussen, eller om en resa med sjukresebussen 

skulle innebära en väntan på över två timmar (från an-
komst till bokat sjukbesök, eller från sjukbesök till av-
gång). Ersättningen beräknas alltid efter den biljett som 
är billigast, d.v.s. resa med reskassa. 
 För att få ersättning måste du göra en ansökan via en 
blankett. Blanketten fi nns att hämta hos alla vårdgivare, 
men fi nns även att ladda ner via landstingets hemsida: 
www.lul.se/sjukresor. Blanketten ska delvis fyllas i av 
vårdnadstagaren, så kom ihåg att fråga efter en blankett 
i samband med ditt vårdbesök!

3. Bilresor
Ersättning för resor till vården med privat bil betalas 
i regel ut endast om möjlighet att resa med kollektiv-
trafi k helt saknas på sträckan, eller om läkarintyg fi nns 
som styrker att patienten av medicinska skäl inte klarar 
av att åka annat färdmedel. Sjukresa med privat bil är 
även ersättningsberättigad om resa med kollektivtrafi k 
skulle innebära en väntetid som överskrider två timmar. 
För ersättning av resor med privat bil används samma 
blankett som vid ersättning för resa med kollektivtrafi k 
(se ovan). Kontakta gärna sjukreseenheten ifall du vill 
veta mer specifi kt vad du kan få ersättning för, tel: 018-
6116200.

*Genom RIS egen beräkning avgår sjukresebussen en-
ligt stundande tidtabell från Gåvsta kyrka / ”f.d. mack-
en” måndag-fredag, tidigast: 07.50, 11.25 och 14.25.

LISA BJÖRK

Möjliga vägar till vården 

Lägger rasboborna själva ner Rasbo vårdcentral åt 
Landstinget?
Genom att vårdcentralens två läkare har lämnat sina 
tjänster, genom pensionering respektive byte till an-
nan tjänst, står Rasbo nu utan läkare. Konsekvensen 
blir enligt verksamhetschefen Ann-Marlene Lundin, 
Gimo, med dagens läkarbrist, att tjänsterna söks till 
Alunda. Detta kommer sig av att Alunda ej får hållas 
stängd eller ha begränsade öppettider. Rasbo vårdcen-
tral däremot, kan i egenskap av fi lial till Alunda vara 
begränsat öppet eller stängd utifrån Landstingets upp-
drag. Rasbo vårdcentrals övriga verksamhet fortsätter.
 Vi kan även i detta notera tillhörigheten Gimo-
Alunda-Gåvsta och verksamheten Alunda/Gåvsta leds 
av Åsa Palmkvist, Alunda. 
 I och med att ”våra” läkare nu lämnat sina uppdrag, 
så står den helt nyrenoverade vårdcentralen utan lä-
kare och du som har varit listade på någon av dessa er-
bjuds göra ett nytt val. Därmed uteblir kundunderlaget 
i Rasbo! Statistisk konsekvens – INGEN BEHÖVER 
RASBO VÅRDCENTRAL! 

Ordföranden har ordet
Den enda tydliga markeringen i dag är att lista sig vid 
Rasbo vårdcentral och avstå från rättigheten till eget 
val av läkare. För övrigt, i skrivande stund den 31 
augusti, så fi nns inga uppgifter på hemsidan efter 26 
augusti, för till dess är Rasbo stängt med hänvisning 
Alunda.
 I dagsläget verkar det omöjligt att få kontakt trots 
ett antal möten i våras och några tusen namn på in-
lämnade listor med oro för vårdstandard och utbud i 
vårt område. Vi har även begärt tydlig information till 
berörda, men utan respons.
 Landstingsrådet Marlena Ranch har nu återkopplat 
till ett möte under september enligt tidigare uppdrag 
tillsammans med Alunda Utvecklingsgrupp om ut-
vecklingen av Alunda och Rasbo vårdcentraler i det 
korta och längre perspektivet.
 Viktigt med bibehållen eller utökad kundbas vid 
Rasbo vårdcentral, om den ska öppna sina dörrar i 
landstingets regi eller eventuellt erbjudas annan vård-
givare.

LARS-GUNNAR KARLSSON
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Årets kulturvecka, den 16 i ordningen, inleddes med 
tre vackra  kvällar bygdespel som trots ”repris” av 
förra årets spel ”Storklockan ringde efter mor” drog 
fulla hus med en entusiastisk publik. Bygdespelet fi -
rade i år 20-årsjubileum.

Lars-Erik Karlsson ledde på lördagen en mycket upp-
skattad bygdevandring med ca 35 deltagare mellan 
byggnaderna runt Rasbo kyrka. 

Hembygdsdagen vid Hembygdsgården i Kölinge 
Rasbokil inleddes med friluftsgudstjänst med kyrko-
herde Lorentz Ståhlberg följt av tipspromenad med bl.a. 
föremål från museet. Slutligen berättade trädgårdsutbil-
dade Tina Ahlström om mormors- och torpväxter på ett 
mycket uppskattat vis.

Författaraftnarna i Stora magasinet på Frötuna 
bjöd på två intressanta föreläsningar med viss anknyt-
ning till bygden. På måndagen pratade Claes Melin om 
den bok ”Nykterist med sinne för brännvin” som han 
skrivit om sin morfars far H.W. Söderman som grunda-
de Uppsala ångkvarn på 1860-talet. På torsdagskvällen 
berättade Carola Hansson Boëthius fascinerande om sin 
romantriptyk om familjen Tolstoy. Sextiofem respektive 
45 åhörare närvarade.

Tisdagens melodikryss i Stavhalla med Mattias 
Jansson och Stefan Larsson genomfördes en ovanligt 
kall men torr kväll för årstiden. Humöret hos både spel-
män och publiken på ca 100 personer lät sig dock inte 
påverkas utan både musikanter och publik slängde käft 
med gott humör...

På onsdagen uppträdde ako & Grosse med sång-
piraterna i Rasbo församlingshem och Tuna kyrkstuga. 
Båda föreställningarna uppskattades mycket av de 40 
barnen och 20 vuxna i Rasbo och de 28 barnen och 16 
vuxna i Tuna.

På onsdagskvällen var det ”återbesök” i Bokaren
med Andreas Hennius. Femtiofem mycket intresserad 

åhörarna kunde notera att våra ”egna arkeologer” Lars-
Erik Karlsson och Kristina Jansson varit mycket aktiva 
under utgrävningarna.

Pubaftonen med Börje Tull drog tyvärr alldeles för 
liten men entusiastisk publik. Svår konkurrens från OS 
och damfotbollen bidrog säkert.

Rasbo rödakorskrets Kaffe med krus drog som 
vanligt stor publik med 400 plus betalande som lät sig 
väl smaka av de ca 12.000 (106 sorter) kakorna i det 
vackra men blåsiga vädret. Intäkterna går som vanlig 
oavkortat till Röda korsets, fram för allt, lokala verk-
samhet på bl.a. Vigmund.

Konstutställningen i Hall 2000 hade samlat 12 ut-
ställare bl.a. verk av barnen i Marianne Näslunds målar-
kurs. Totalt besöktes utställningen av ca 150 personer.

Årets orgelkonsert i Rasbokils kyrka på lördag-
kvällen bjöd på Kristina Shtegman och Håkan Bäfve. 
Tyvärr hade sångerskan Yana Mangi blivit sjuk men 
duon Kristina och Håkan gjorde som vanligt en mycket 
lyckad insats.

Sista dagen inleddes med Rasbo hembygdsdag och 
friluftsgudstjänst, som i år fi ck fl ytta inomhus. Malin 
Forsvall och Karin Tenggren framförde folkvisor till 
ackompanjemang av fi ol och fl öjt. Sist invigdes det från 
Långbacken Långbacka Jans minnesmärke och Spel-
manslaget spelade.

På söndagkvällen slutkonsert i Rasbo kyrka med 
Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson som uppträdde 
med en hyllning till Alice Babs under rubriken ”Mamma 
& Idol”.  Efter denna ”feel good” musik lämnade alla de 
ca 150 besökarna (många 40-50 -talister) kyrkan med ett 
leende på läpparna och kände sig säkert 30 år yngre.
 Sammantaget en lyckad kulturvecka med bra delta-
gande trots en svår konkurrens från bl.a. OS

CLAES MÖRLIN, ORDF. RASBO KULTURFÖRENING

Rasbo Kulturvecka 2016

Klädbytardagar
Var? 

Tuna bygdegård
När?

Fredag 7/10 kl 19-21 & lördag 8/10 kl 9-12
Läs mer på vår sida på 

Facebook: ”klädbytardagar i Tuna”.’

Välkomna!

Kommande nummer av Ristaren i lådan 2/11 med manusstopp 10/10. 

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! 

Kommunens Landsbygdsprogram
Finns ute  på remiss med svarstid 30 sept. 

Landsbygdsstrategen Mimmi S-L fi nns 
på Bokbussen lördag 17 september.
Gåvsta  kl. 13-14, Vallby kl.14.30-15

Här kan du personligen dela dina tankar!

Äldreombudsmannen kommer den 26 oktober
Tid, plats, m.m kommer. 


