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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!

Ett annorlunda kulturår i pandemins spår
Efter 2019 års kulturvecka med fl era extrasatsningar 
– Rasbo kulturförenings 20-årsjubileum! – kom 2020 
med tvärstopp för all kulturverksamhet. Vi insåg redan 
i mars att det skulle vara svårt att fortsätta planera för 
en kulturvecka, vilket innebär att boka stora artister 
och kända författare samt ordna lokaler och trycka 
programhäfte. Kulturveckan ställdes därför in.

Ganska snart fann vi dock att det vore avigt att inte kun-
na ordna något publikt under en sommar just som denna. 
Hur kunde vi arrangera evenemang ”coronasäkert”?

Vi frågade först Panikteatern
om de kunde tänka sig att upp-
träda utomhus vid Gåvsta Gam-
melgård för barn, och det gjor-
de de gärna! Den 27 juni gav 
de två föreställningar av pjäsen 
”Så går ingen kamel” för för-
tjusta barn, 3-9 år, i begränsad 
mängd och på lagom avstånd. 

Vi vände oss ock-
så till våra trogna 
sångpirater ako & 
Grosse – Anna-Ka-
rin Oldeberg och 
Anders Grotherus
– som varje år upp-
träder på kultur-
veckan. De gav två föreställningar för alla barn utanför 
Gammelgården den 18 juli, som en hyllning till Pippi 
Långstrump som fyller 75 år i år. Allsång var det mest 
hela tiden och fl era barn gjorde fi na soloprestationer i 
mikrofon. Det dansades och det klappades!
 Även de boende på Vigmund hade behov av lite un-

derhållning, resonerade vi 
– alldeles extra mycket denna 
sommar då många är isole-
rade. Duon Ripenberg & 
Hugardt underhöll 9 juli i Hugardt underhöll 9 juli i Hugardt
trädgården för åhörare på oli-
ka uteplatser som fi ck sig lite 
jazz och visor till livs. 

Vad kunde vi göra mer med tanke på restriktionerna? 
Idén om att producera fi lm väcktes! Lars-Erik Karls-
son, som i fjol släppte boken ”Från forntid till nutid i 
Rasbo” tillfrågades om han kunde tänka sig berätta 
om innehållet i sin bok. Resultatet blev fyra fi lmer om 
Rasbo: Offentlig konst, fattigvård och sjukvård, kultur-
historia samt kyrkan. Filmerna har producerats av Helena 
Andersson Bromander och publiceras bland annat på kul-
turföreningens sida på Facebook, hemsidan samt Youtube 
under augusti-september.

Vi hade från början planer på två författarsamtal under 
sommaren, men publikrestriktionerna gjorde det omöj-
liga att arrangera. Ett har dock genomförts digitalt: pro-
fessor Sten Hagberg samtalar med mig om min bok 
”Historiens vita fl äckar” som kom 2019. Även den 

fi lmen kommer att pu-
bliceras under septem-
ber i kulturföreningens 
kanaler.

Under september och 
november planerar vi 
för ytterligare evene-
mang, se annons på an-
nan plats i detta num-
mer av Ristaren.

Maria Ripenberg,
Ordförande
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Rasbokils Bygdegård – full av aktiviteter

RiS fortsätter att informera om olika föreningar, de-
ras verksamhet och lokaler i vår bygd. Nu har turen 
kommit till Rasbokils bygdegård. Gården presente-
ras här av Rasbokils Nya Bygdegårdsförening.

Föreningen bildades 1980 och köpte gamla godtemp-
larlokalen av Kilens IF och Uppsala universitet skänkte 
mark. Efter många omfattande insatser från Rasbokils-
bor invigdes lokalen 1985. 
 2015 beviljades föreningen bidrag från Boverket och 
Uppsala kommun för att rusta upp och bygga ut lokalen. 
Idag har bygdegården plats för max 130 personer (100 
sittande).

Vad fi nns det att göra hos oss?
I vår utemiljö har vi en beachvolleybollplan, hundhage, 
grusplan för boule sommartid, fotbollsplan för 7-man-
nalag, grillplatser, lekplats för barn och isbana vintertid 
som spolas vid minusgrader.
 Inomhus har olika föreningar aktiviteter och möten 
som pingis, afrodans, mjuk yoga, pensionärsmöten, 
släktforskning och studiecirklar. Privatpersoner hyr för 
bröllop, fester, barnkalas och möten.
 Vi har hörselslinga, ljudanläggning, projektor och 
storbildsskärm i salen och wifi .
 Fullt utrustat kök med separat diskrum och konfe-
rensrum med ett trinettkök på övervåningen.

Vill ni hyra vår lokal?
Hör gärna av er rasbokilsbygdegard@gmail.com eller 
till vår bokningstelefon 076-351 00 76.
 Mer information fi nns på vår hemsida 
www.bygdegardarna.se/rasbokil eller på Facebook, 
Rasbokils Nya Bygdegårdsförening

Välkomna till oss!
Susanne Markopoulou, Ordförande

Om krisen eller kriget kommer – 
vad gör du?
För något år sedan fi ck vi alla i vårt land denna bro-
schyr från MSB, myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Avsikten med broschyren är att man ska 
kunna förbereda sig och inte stå handfallna när det 
uppstår en allvarlig situation. Men är vi förberedda?

Vi behöver ställa oss några konkreta frågor: Vad skulle 
du göra om vardagen vänds upp och ner, vilka kriser 
kan göra att din vardag inte fungerar som du är van vid? 
Vi lever i ett sårbart samhälle, exempel på vad som kan 
hända är: Skogsbränder, vattenbrist, livsmedelsbrist, el-
avbrott, IT-system som slutar fungera, pandemier.
 Rasbo i Samverkan och även andra intresserade per-
soner har frågat om det inte vore bra att träffas för att 
diskutera de olika scenarier och eventuella åtgärder, 
som belyses i broschyren. 
 Vårt tänkta upplägg är att bjuda in till träffar med bör-
jan i slutet av oktober (detta kan naturligtvis ändras be-
roende på Coronaläget). Träffarna kommer att förläggas 
till olika platser i vårt verksamhetsområde. Med hjälp 
av inbjudna gäster från olika myndigheter och organisa-
tioner vill vi kunna förbättra vår kunskap och höja vår 
egen beredskap för en kris.
 Är du intresserad av att delta i dessa träffar? Hör av 
dig till Gunilla Zetterling på adress enligt nedan.

Information om hur vi ska genomföra träffarna kommer 
att ges via annonsering i UNT, på RiS hemsida 
www.rasbo.org och på vår Facebooksida Rasbo i Sam-
verkan.

RiS styrelse genom
Gunilla Zetterling

gunilla.zetterling@gmail.com
070-282 12 60
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RiS ”caféträffar” 
i Rasbobygden
RiS vill fånga upp frågor av intresse för boende i vårt 
område för att kunna påverka ansvariga i vår kom-
mun, region och andra myndigheter. 

Vi kommer under hösten att komma igång med träffar på 
olika ställen i Rasbobygden där boende, representanter för 
föreningar och företag är välkomna. Syftet med träffarna 
är att vi över en kopp kaffe/te tillsammans ska diskutera 
ämnen som ni tycker är intressanta och viktiga i vår bygd. 
Den information vi får från er används i nästa steg då 
vi ska bjuda ut politiker, tjänstemän och myndighetsre-
presentanter för samverkan. Gå in på vår hemsida www.
rasbo.org eller vår Facebooksida Rasbo i Samverkan, där 
vi kommer att lägga ut tid och plats för träffarna.

Birgitta Elfving
Ordförande RiS

Uppsala kommun informerar:

Nya lokaler för förskolan och skolan 
planeras i Gåvsta
Den 31 maj kunde vi i UNT läsa om att ny- och ombygg-
nad för skola och förskola planeras i Gåvsta. RiS har 
bett ansvariga på Uppsala kommun om ytterligare in-
formation till våra läsare och vi har fått detta under-
lag. Mer information kommer efter hand, vi följer 
självklart upp hur arbetet fortskrider.

På Gåvsta förskola och skola fi nns det tillfälliga skol-
lokaler, så kallade moduluppställningar, som behöver 
ersättas av permanenta byggnader. Moduler med tillfäl-
liga bygglov har en begränsad livslängd på maximalt 
15 år. En plan för ersättning av dessa moduler tas fram 
av kommunen. I samband med detta har man även sett 
över det framtida behovet av antalet förskole- respek-
tive grundskoleplatser.
 Gåvsta förskola består idag av en modul samt en perma-
nent del. Den permanenta delen är i behov av renovering 
och kan komma att ersättas helt om det visar sig vara en 
mer fördelaktig lösning. Även moduldelen behöver ersät-
tas med en permanent lösning. Arbete pågår nu med att få 
till en helhetslösning för förskolans olika byggnader.
 Förskolan har idag sju avdelningar och förskolans 
kapacitet ska utökas till åtta avdelningar för att möta 
behovet när Gåvsta växer och får fl er invånare. Försko-
lan behöver evakueras till en ny moduluppställning för 
att dessa åtgärder ska kunna genomföras. Platsen för 
detta blir på delar av skolgården. Den nya permanenta 
förskolan beräknas stå klar tidigast 2024.

Gåvsta skola har fl era byggnader varav en är en tillfäl-
lig moduluppställning med två klassrum. Behovet av lig moduluppställning med två klassrum. Behovet av 
dessa två klassrum kvarstår i ett långsiktigt perspektiv dessa två klassrum kvarstår i ett långsiktigt perspektiv 
vilket gör att man nu ska utreda hur dessa kan ersättas vilket gör att man nu ska utreda hur dessa kan ersättas 
av en permanent utbyggnation av skolan. Om planerad 
bostadsbyggnation genomförs kan det dessutom fi nnas 
behov av ytterligare klassrum vilket ska utredas vidare. 
Skolans utbyggnation beräknas vara klar 2027.

Catarina Eriksson, 
strateg på fastighetsstaben, 
kommunledningskontoret

Vallhundar i Stavby
På Husby i Stavby har Upplands vallhundsklubb anord-
nat vallhundstävlingar och träningar under några år. 

Vid tävling i vallning av får eller nöt ska hunden först 
hämta djuren som står 150–300 meter bort och sedan 
fl ytta djuren en bestämd väg runt en bana och in i  en 
liten fålla. Herden talar om för hunden i vilken riktning 
fåren ska gå genom muntliga kommandon eller vissel-
signaler. Alla moment som ingår i tävlingen är sådant 
som man använder hunden till i vardagsarbete på går-
darna. Hämta djuren, fl ytta djuren, sortera ut individer 
ur fl ocken och ta in i fålla. Den stora skillnaden är att 
på tävling består fl ocken bara av 4–5 djur medan det på 
gårdarna är mycket större fl ockar som man arbetar med. 
Att fl ockarna inte är större på tävling är för att varje 
ekipage ska ha en ny fl ock och fåren ska få vila och beta 
efter att ha gått en runda.

Vallning bygger på att hunden är ett rovdjur och att få-
ren är bytesdjur. Vallhundar har under lång tid avlats på 
individer som fl yttar och påverkar får på ett respektfullt 
sätt och vi vill inte ha hundar som jagar fåren. Herdens 
uppgift är att se till att hunden och fåren lyckas kom-
municera med varandra så att resultatet blir god djur-
hantering. 

Anette Stafring
Foto: Jan Holmqvist
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vänds, och nu har kommunen och kyrkan också kommit 
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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 
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Välkomna!

i samverkan med

Nästa nummer manusstopp 4 oktober, utgivning 22-23 oktober.
Ansvarig utgivare: Birgitta Elfving, birgitta@lbruppsala.se 

Redaktör Staffan Björklund, ristaren@rasbo.org • Redigering/layout: Mia Rosendahl, mia.r@telia.com 

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

Tunatorget i Coronatider
Som alla vet är inget sig riktigt likt i dessa tider. Co-
ronapandemin med tillhörande restriktioner inne-
bär att grundtanken med ”social hållbarhet” har 
fått sig en riktig törn. Föreningen Tunatorgets pla-
ner för sammankomster, marknader och trevlig 
samvaro har till stora delar fått skjutas på framti-
den. Men aktiviteter som i mindre skala kan ske ut-
omhus eller via enskilda kontakter räknar vi ändå 
med att kunna genomföra under hösten 2020.

Hållbarhetsprojektet ”Tunatorget – en mötes-
plats för alla”, som fått medel från Upplandsbygd, 
kommer att köras vidare med motionsspår, fris-
beekorgar, uteplatser, naturstig, byodling m.m.

Föreningens höstmarknad är inställd. Men vi 
tänker oss att ändå kunna erbjuda möjligheter att 
under hösten handla lokala produkter – grönsa-
ker, honung, sylt & saft, hantverk m.m. – i mark-
nadsform genom enskild försäljning vid Tunator-
get. Den som har något att sälja kontaktar fören-
ingen Tunatorget (se nedan), som bokar in tid och 
plats, det kostar ingenting. Vi lägger ut en annons 
om utomhusförsäljningen på Facebooksidan ”Tu-
natorget” och ser till att Servicepunkten och Tuna 
Lanthandel med bland annat handlingshjälp är åt-
komlig under den bokade tiden. Folkhälsomyndig-
hetens råd om social distans gäller. Vi ser till att 
handsprit och tvättmöjligheter fi nns på plats.
Kontaktpersoner i föreningen: 
076-160 68 00 (Sivert), 072-558 12 82 (Rut), 
0707-53 08 17 (Lars-Gunnar), 0705-65 66 21 (Inger).

Välkommen att sälja och handla 
lokala produkter på Tunatorget!

Lars-Gunnar Karlsson

Rasbokils Hembygdsförening 
inbjuder till ”Bygde-Rally”

Lär känna bygden!
Söndag 13 september kl 11

Start vid Rasbokils Bygdegård i Tibble.
Rallyt går från södra till norra Rasbokil, deltagar-
na besöker olika platser (kontroller) där det fi nns 
personer som berättar om platsen. Ta med kaffe-
korg som ni avnjuter vid Rasbokils Hembygdsgård i 
Kölinge som avslutning. 
Alla är välkomna, särskilt ni som är nyinfl yttade!

Maj-Lis Lundblad
Ordförande

Är du intresserad av landsbygds-
utvecklingen i Uppsala kommun?

Prenumerera på kommunens nyhetsbrev! Detta 
kan du göra på Uppsala kommuns hemsida, sök 
på ”Uppsala kommun landsbygdsutveckling” el-
ler skriv in följande länk: www.uppsala.se/kom-
mun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/
landsbygd/landsbygd/nyheter-om-landsbygdsut-
vecklingen/nyhetsbrev-om-kommunens-lands-
bygdsutveckling/

RiS Styrelse

PRO Rasbo-Rasbokil
Vi har beslutat att inte ha några möten/trivselträf-
far i höst på grund av Corona. 60-års jubiléet som 
var planerat till 28:e november ställs också in. Dä-
remot fortsätter boulen kl. 10.00 tisdagar vid byg-
degården i Rasbokil. Tipspromenaderna återupp-
tas med början 3:e september och blir fortsätt-
ningsvis på torsdagar, samling 10.00 vid Vigmund. 
Försök ha det så bra som möjligt och håll avstånd.

Styrelsen

Kulturföreningens 
kommande evenemang

Lördag 19 september kl.14: Fornlämningsvandring 
i Lejsta under ledning av Andreas Hennius och Su-
sanna Ekström. Parkering är skyltad från gamla 
288:an, korsningen vid Lejsta mot Hallstavik. Ingen 
avgift men frivilliga bidrag tas tacksamt emot!
Söndag 15 november em-kväll (tid meddelas se-
nare): Konsert i Rasbo kyrka med Olov Johansson, 
nyckelharpa och Anders Bromander, orgel och piano.
Entréavgift meddelas senare, antal deltagare be-
ror på aktuella restriktioner p g a Corona.
För mer information om evenemangen och hur du 
anmäler dig, se vår hemsida www.rasbokultur.nu 
och vår Facebooksida Kulturföreningen i Rasbo.

Välkomna! Styrelsen

Berättarkväll tisdag 22 september kl.19Berättarkväll tisdag 22 september kl.19
Professor Lars Karlsson berättar om Roms palats, 
Tessin och Salsta. Fikaservering. OBS! Anmäl ert 
deltagande till info@salsta-slott p g a gällande co-
ronarestriktioner.

Niclas Malmberg


