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Den svenska sommaren visade sig från sin bästa sida
när servicepunkten Tunatorget invigdes den 15 juni
med Familjefest på torget i centrala Tuna. Själva in��������������������������
vigningen
genomfördes av ordförande i Uppsala kommunstyrelse,
Erik Pelling, som tillsammans med Tu�������������������������������
nas projektledare, Rut Boström, avtäckte skylten
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”Servicepunkt” genom att klippa av ett blå-gult band.
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Därefter
bjöd kommunen på kaffe, saft och tårta!

gionrådet Björn-Ove Björk, riksdagsledamoten Ilona
Szatmári-Waldau och Percy Westerlund från RiS, som
alla presenterade sin syn på landsbygdsutveckling i stort
och smått.
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Nu prövar Stavby skola nya grepp för att göra matematiken lättare gripbar för eleverna. Lärarna har varit
på vidareutbildning i den speciela pedagogik som används, 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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”De ä bar å åk!”
Runt ”arenan” kunde man besöka en rad utställare, roa
sig på elektrisk tjur, hoppa i hoppborg, klappa små hästar, köpa hamburgare och läsk från Alunda SK (som
samlar pengar för att resa på friidrottsläger i Spanien
våren 2020) eller ha picknic ur egen korg i det gröna
runt banan, prata med nya och gamla vänner och lyssna
på levande 50-60-talsmusik med the coverbandet Requests.

Årets traktorrace i Stavby söndagen den 21 juli – det
16:e i ordningen - blev ett mullrande, rykande, lerskvättande, sladdande i regnvått gräs och ett alldeles
underbart tornerspel. Vare sig motorstyrka eller nyare modell var det som fällde avgörandet vid slalomåkandet mellan bensinfaten och brädorna – tänk parallellslalom!

Det var ett drama i högst måttlig hastighet med en hel
del humor inblandat, där snabbaste inhopp och iväg (Le
Mans start) och snabbast vändning tillbaka var det som,
tillsammans med smidigast och djärvast rundande av
hindren, gav plats överst på prispallen åt Eric Haddleton. Fjolårsmästaren försvarade sin titel! Men han får
passa sig! Nya generationer är på gång och kämpar envist på tramptraktorerna i det lilla Barnrace som inledde
kvällen.

Tånga-Hasse, Hans Ericsson, Ekeby, i sin
Valmet 565. Tånga- Hasse har varit med alla
16 åren.

Vad är Stavby traktorrace?
Traktorracet är ett samarrangemang
mellan Tuna-Stavby LRF och Stavby
Bygdegårdsförening. Huvudsponsor är
ABT och listan på övriga sponsorer är
lång.
Sedan fem år tillbaka ger man hälften
av biljettintäkterna till Cancerfonden.
Förra året blev summan nästan 50 000
kronor. Besöksantalet de senaste åren
har legat runt 3 000 personer, barn går
in gratis.
Den 19 juli 2020 är det dags igen. Vill
man vara med och tävla, eller om man
vill vara med bland utställarna, kontaktar man Rolf Nyman, 073-976 36 82.

Det rykte ordentligt från BM 230 när Henning
Enlund, Uppsala, drog på mot mål.

Full fart i spåren på barntraktorracet.

TEXT

& FOTO: STIG UNGE

Lagom till ﬁnalen kom regnet. Det blev halt på banan men
Erik Haddleton ﬁck med sig åket snålt runt tunnorna och
fräste ända fram till prispallens topp i sin BM 400.
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Rasbo kulturvecka 2019 –
den 20:e i ordningen
och lite rockigt” med Håkan Bäfve på Vigmund och
jazzafton med Maria Ripenberg, Ambjörn Hugardt och
Anders Johansson i Tuna.
Oerhört populära Systerpolskan med Lena Willemark
drog publik från hela mellansverige och fyllde Rasbokils bygdegård. Slutkonserten med Lisa Nilsson, Mats
Bergström och Mattias Torell blev en musikalisk succé
i Rasbo kyrka. Lisa Nilssons sång och lite underfundiga
kommentarer gjorde kvällen helt magisk!
Även årets författarafton med tankeväckande diskussioner av kvartetten Lars Sund, Maria Ernestam, Ola
Larsmo och Lotta Lundberg under ledning av Maria Ripenberg drog en rekordstor publik på Frötuna.

Årets tjugoårsjubilerande Kulturvecka blev en rik
och fullödig vecka med kultur för alla smaker. Jubileet till ära invigde kommunfullmäktiges ordförande
Eva Edwardsson veckan och en brasskvintett ur Uppsala Blåsarsymfoniker blåste in veckan med en fanfar
och konsert.

De senaste årens satsning på barn och ungdom förstärktes ytterligare detta jubileumsår.
Dockteater och gårdsdag på Örby gård blev även
denna gång en kioskvältare. Har någonsin 30 barn i åldrarna 2-5 år suttit alldeles tysta och stilla 30 minuter under en teaterföreställning...? Marianne Näslunds populära målarskola var mer övertecknad än vanligt (kanske
blir det 2 veckor nästa år?). Succé gjorde som vanligt
även ako och Grosse med sin musikaliska resa, till nöje
även för de vuxna i Rasbo och Tuna.

Traditionsenligt bjöds även på bygdespel. Denna gång
”Liten tuva” av Karin Ahlinder. Lite modernare miljö
än vanligt (1950-tal) och tidvis under blöta förhållanden. Trots ihärdigt regn höll både skådespelare och
publik tappert ut. Traditionellt genomfördes även LarsErik Karlssons byvandring, Kulturslingan och hembygdsdag/hemvändardag i Rasbokil. Röda korsets kakkalas drog mer än 500 hungriga besökare och inte en
kaksmula fanns kvar av de cirka 13000 kakorna efter
två timmar!
Samarbetet med pastoratet har löpt smidigt, mycket
tack vare teknisk support av Håkan Bäfve och varit givande, icke minst de högkvalitativa musikaliska morgonandakterna och Kristina Shtegmans underbara orgelkonsert i Rasbokils kyrka.
Sammanfattningsvis blev det ett lyckat 20-års jubileum med den största publiktillströmningen någonsin
med besökare från bygden, Uppsala, Dalarna, Göteborg
och Nederländerna, för att nämna några!
Kulturveckan har genomförts helt med ideella krafter och med generöst stöd av Rasbo pastorat, Rasbo
hembygdsgille, Uppsala kommun, Upplandsbygd samt
Örby gård och Frötuna gods.

I år genomfördes en storsatsning på lite äldre ungdomar
med en ungdomskonsert av Rasbofödde Niklas Dackborns band och Idoltvåan Kadiatou i Hall 2000. Stiftelsen Upplandsbygd, delvis EU-baserad, arbetar med
utveckling av landsbygden i hållbarhetens tecken och
gav ett generöst stöd. Den stora publiken bjöds inte bara
på musik och förtäring utan även på en utställning av
Uppsala biodlareförening och en gemensam satsning
av Blomsterlandet och Naturskyddsföreningen i samma
anda samt information om möjligheterna till stöd av
Upplandsbygd för ungdomsprojekt (se även annan artikel i detta nummer av Ristaren).
Musik blev något av årets tema med klassisk musik
av Uppsala kammarsolister i Tuna kyrka, ”Lite lugnt

Styrelsen för Kulturföreningen i Rasbo
kommundel genom Claes Mörlin, ordförande
3

Hållbar lokal utveckling
Vår satsning ”Ung i Upplandsbygd” är ett projekt där du
som är mellan 13 och 26 år kan söka pengar och handledning för att skapa något som gör din ort roligare för
unga. Vi har, till exempel, stöttat Kilens hundrasthage i
Rasbokil och hjälpt förnya Rasbo IK:s klubblokal.
Yngre personer har ofta inspirerande idéer och bäst koll
på vad som gör landsbygden
roligare för unga.
Vårt senaste projekt, ”Uppbyggarna”, är öppet för
föreningar, företagare och den offentliga sektorn. I detta
projekt kan du söka större belopp, men det tillkommer
hårdare krav på hållbarhet. Uppbyggarna kulturföreningen i Rasbo har statuerat ett gott exempel i och med
konserten under Rasbo kulturvecka, men vad blir nästa
steg?
Det är inspirerande att se engagemanget, kreativiteten och utvecklingslustan som ligger och pyr i Rasbo
med omnejd. Som utomstående inser man snabbt att här
ﬁnns bra förutsättningar för att tillsammans bygga den
levande, moderna och attraktiva landsbygden.
Har du en bra idé eller vill bolla tankar kring framtiden på din ort? I så fall vill vi veta mer. Besök gärna vår
hemsida (www.upplandsbygd.se) för mer information
och kontaktuppgifter.

Det talas ibland om hur landsbygden avbefolkas,
bleknar och hur viktigt det är med insatser för en mer
levande landsbygd. Vi som arbetar med landsbygdsutveckling förhåller oss ofta till visioner och goda exempel på hållbara, produktiva och attraktiva landsbygdssamhällen. Hur kan du bidra till att skapa dessa
och vad ﬁnns det egentligen för möjligheter för dig
som bor utanför staden?

I våras kläckte Kulturföreningen i Rasbo en idé om att
skapa något för unga i närområdet. Under Rasbo kulturvecka blev tanken verklighet i och med projektet ”Musik för hållbarhet och unga”. Vi kunde uppleva Kadiatou
och Niklas Dackborn band, smaka på lokalt tillverkade
mackor, ta del av lokal ullproduktion och ﬁck lära oss
mer om pollinerare genom Uppsala Biodlareförening,
Blomsterlandet och Naturskyddsföreningen. Nytta med
nöje helt enkelt.
För att genomföra projektet ansökte kulturföreningen
om stöd från oss, Upplandsbygd, Lokalt Ledd Utveckling. Vi är en ideell förening som arbetar för att skapa
en hållbar, levande och attraktiv Upplandsbygd, detta
genom att stödja lokalt ledd utveckling, hållbarhetssatsningar och landsbygdsutveckling. Vi vill ta tillvara de
goda idéerna som privatpersoner, företag, föreningar
och den offentliga sektorn på landsbygden har. Detta
gör vi på tre sätt: 1) Genom ekonomiskt stöd, 2) Genom
coachande/kommunikation och 3) Genom att hitta aktörer att samarbeta med.

Pontus Gunnarsson.
Upplandsbygd, lokalt ledd utveckling.

Stort behov av pendlarparkering i Rasbobygden
utgöra ett heltäckande system som medger för boende utanför de större vägstråken att lättare kunna
använda kollektivtraﬁken, särskilt för resor till Uppsala stad. Pendlarparkeringar ska ses som en länk i
ett ”dörr-till-dörr-perspektiv” och därmed en del i
kollektivtraﬁksystemet.
Bland Kommunens och Regionens i första hand
prioriterade områden ingår Gåvstaområdet. Exakt
var är ännu inte redovisat. Handlingsplan och riktlinjer ska säkerställa att pendlarparkeringsutbud i form
av parkering och cykelplatser möter efterfrågan.
RiS kommer aktivt hålla sig informerad om vad
som händer i denna fråga och informera genom Ristaren om aktuell lägesrapport.

Redan vintern 2018 uppvaktade RiS Uppsala Kommun och Region Uppsala om problemet med avsaknad av pendlarparkering. Kommunen och Regionen
har därefter arbetat fram riktlinjer för etablering
av pendlarparkering på olika platser, däribland i
Gåvstaområdet.

Våren 2019 tog RiS ånyo upp frågan med Kommunen och Regionen då vi ansåg att behovet av pendlarparkering var akuta. Det som hänt därefter är att
Kommunstyrelsen Uppsala, Uppsala Parkerings AB
och Region Uppsala den 23 maj 2019 beslutade om
riktlinjer och principer för pendlarparkering.
I beslutet kan bl.a. utläsas:
Pendlarparkeringar ska här kunna öka tillgängligheten till kollektivtraﬁken på landsbygden där de ska

TEXT : GUNILLA ZETTERLING

4

Ny rektor i
Stavby och Tuna
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I juni blev det klart med ny rektor till Stavby skola och
Tuna skola. Den som har fått tjänsten är Sandra Grip
Viklund. Sandra kommer från en anställning som rektor
på Östra Stenhagen grundsärskola och har tidigare arbetat inom grundskolan, bland annat som förstelärare och
arbetslagledare på Vaksalaskolan. Sandra är en driven
skolledare som jag tror kommer att passa mycket bra på
Stavby och Tuna och jag ser fram emot att följa Sandras
arbete ihop med personalen på skolorna. Sandra börjar
sin tjänst den 5 september. I glappet mellan Claes och
Sandra har skolorna letts av Marianne Söhrman (Stavby
skola) och Andreas Sjöberg (Tuna skola).

I maj ﬁck elljusspåret i Gåvsta en välbehövlig uppfräschning med ny belysning. Dessutom blev det
nya utegymmet klart. Välkomna att besöka anläggningarna och bättra på din kondition!
CAMILLA WESTERLUND

Stavby Bio

Söndag 15/9 kl. 19.00
Måndag 16/9 kl. 19.00
Downton Abbey
Från 7 år, 2 tim 2 min, inträde 100:Söndag 22/9 kl. 19.00
Quick
Från 15 år, 2 tim 12 min, inträde 100:Söndag 29/9 kl. 14.00
Hasse & Tage – En kärlekshistoria
Barntillåten, 1 tim 45 min, inträde 100:Söndag 6/10 kl. 14.00
The Angry Birds Movie 2
Från 7 år, 1 tim 37 min, inträde 80:Söndag 13/10 kl. 19.00
En komikers uppväxt
Åldersgräns ej fastställd, inträde 100:Skådespelare: Johan Rheborg, Ulla Skoog m.ﬂ.
Söndag 20/10 kl. 19.00
Aurora
Åldersgräns ej fastställd, 1 tim 46 min, inträde
100:Mer info samt förköp av biljetter på
www.stavbybio.se

Vänliga hälsningar
Barbara Kowalska
Områdeschef kommunal grundskola

Årets lokala
utvecklingsgrupp i länet
Hela Sverige ska leva – Uppsala län utlyser åter tävlingen om vilken utvecklingsgrupp/bygdegrupp som ska bli
årets lokala utvecklingsgrupp i Uppsala län 2019.
2018 års lokala utvecklingsgrupp i länet blev två
stycken. Den ena blev Stavby 4H med motiveringen:
För sitt arbete med Stavby – en glesbygd på G! Grusgropen i Stavby samt natur och kulturstigen i Stabys
närområde har blivit en mötesplatser och upplevelser
för gamla och unga inte bara från Stavby även besökare
från andra orter. Man håller hela tiden på att vidareutveckla verksamheten.

PRO Rasbo-Rasbokil

Torsdag 19:e Sept. kl. 13.00.
Humanjuristerna informerar om Framtidsfullmakt,
efter det spelar vi Bingo.

Nu söker vi nya nomineringar!
Har ni förslag på en förening som har stärkt er bygd och
sammanhållning eller är det ni själva det gäller?
Skicka in er nominering senast den 10 oktober till
e-post: info@lbruppsala.se eller via post till:
Hela Sverige ska leva Uppsala län
Stavby 110, 747 94 Alunda

Torsdag 17:e Okt. Kl. 13.00
Sopplunch, Våghalsarna underhåller.
Vi håller som vanligt till i Bygdegården Rasbokil.
Hjärtligt Välkommen

Rasbo Hembygdsgille bjuder
in till Höstdag

Berätta om och motivera varför just denna utvecklingsgrupp är bäst i länet. Vinnande grupp får 5000 kronor,
ett ﬁnt diplom och får hjälp att nominera sig till årets
lokala utvecklingsgrupp i hela landet. Priset delas ut vid
vårt höstmöte den 27 oktober.
Nytt för i år är att vi måste ha in minst tre nomineringar för att ha möjlighet att utse en vinnare.

Lördag 14 september, kl 12-15
vid Gammelgården i Rasbo.
Ivan från Funbo Plantskola medverkar med demonstration/tips och råd/försäljning.
Missa inte detta perfekta tillfälle att få dina frågor
besvarade!
Kaffe och korv serveras.
Låt inte mossan växa under dina fötter – få ordning på
din gräsmatta!
Varmt välkomna önskar styrelsen!

Birgitta Elfving
Hela Sverige ska leva – Uppsala län
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Kolarhistorier –
en musikföreställning

Rasbokils Nya Bygdegårdsförening
inbjuder till

Hjärt och lungräddningskurs
Torsdag 24/10 kl. 19
Pär Rickman från Civilförsvarsförbundet
Kostnad: Gratis
Anmälan till 076-351 00 76. Begränsat med platser.

Välkommen till Stavhalla (gropen) fredagen
den 27 september kl.19.00 där du har chansen att
genom text och musik få uppleva en tolkning av Dan
Anderssons debutroman ”Kolarhistorier”. Få en inblick i de mytomspunna ﬁnnskogarna där vidskepelse,
trolldom, svält och laglöshet härjade.
Ta gärna med er egen ﬁkakorg och sittunderlag.
Finns endast 120 biljetter, först till kvarn gäller.
Vid regn håller vi till i Stavby bygdegård.
Inträdesavgiften är 60 kr/person som betalas på plats
(Swish eller kontant).
Anmälan till: tomasbernelind@hotmail.com
Välkomna till grusgropen bakom Stavby församlingshem, vid regn i bygdegården.

Hantverkscafe
Lördag 26/10 kl.12-14
Kom och titta på några av bygdens hantverkare.
Det blir stickning, virkning, broderi, ull/skinn/garn,
kardning/nålbindning m.m.
Försäljning av deras hantverk.
Om det ﬁnns ﬂer som vill ställa ut/visa sitt hantverk
t ex akvarell/möbeltapetserare m m hör av er till
Susanne 0722-098 799.
Ta med ert handarbete, umgås och köp en ﬁka under
tiden. Försäljning av ﬁka/ﬁkabröd. Kontant eller swish

Arr. Stavby 4H och Stavby bygdegårdsförening

TUNATORGET
Aktiviteter hösten 2019

Välkomna hälsar
Rasbokils Nya Bygdegårdsförening

Tunatorgets måndagsﬁka – Kom och ﬁka med oss
fr.o.m. 16/9 t.o.m. 29/10 kl. 18-20.
Fika – prat – utbyte av idéer!

Träning för alla åldrar i Rasbo

Rasbo Gymnastikförening erbjuder ﬂera olika
träningspass, det ﬁnns något för alla åldrar!
Tabata – Högintensiv intervallträning. Måndagar kl 19
och onsdagar kl 17 i Hall 2000. Terminsstart 19/8.
Lättgymnastik – Träningspass för Seniorer. Onsdagar
kl 09.00 i Motorklubbens lokaler. Terminsstart 11/9.
Föräldrar och Barnträning – Vuxna och barn från 7 år
tränar cirkelträning tillsammans, det går bra att delta
även utan barn. Onsdagar kl 17 i Hall 2000.
Terminsstart 21/8.
Barngympa – Rörelse, hinderbana och lek för barn
3-6 år. Måndagar klockan 17.45 i Hall 2000. Begränsat
antal platser, se hemsida för information och
anmälan. Terminsstart 9/9.
Hemsida: idrottonline.se/RasboGF-Gymnastik
Ingen föranmälan krävs, utom till Barngympan.
Prova på två pass gratis innan terminsavgiften
betalas. Terminsavgifter: Barn 250 kr,
Seniorer 350 kr, Vuxen 450 kr
För passet ”Föräldrar och Barnträning” betalar
endast den vuxna terminsavgift, barnen följer
med gratis.

Tuna Höstmarknad lördag 12 oktober kl. 10-14 Informations- och marknadsstånd, fordonsvisning, bakluckeloppis, underhållning, försäljning av korv/hamburgare m.m. Intresserad? Kontakta Lars-Gunnar
(0707-530 817) eller Sivert (0761-606 800).
”Rakt över disk” (kommer under hand): Möten med
intressanta partners, förslagsvis ansvariga inom kommun och region, Traﬁkverket, UL m.ﬂ.
För mer information, tider, ev. ändringar m.m. se
”Tunatorget” på Facebook. Information anslås även
löpande vid Tunatorget och på bygdens anslagstavlor.

Kurs i 1:a hjälpen och
hjärt- lungräddning

Rasbo Rödakorskrets (RRK) och
Rasbo Gymnastikförening (RGF) ordnar gratis kurs i
1:a hjälpen och hjärt- lungräddning.
Utbildningen sker i Rasbo församlingshem
den 29 oktober kl.19.00, och pågår i 2,5 tim.
Anmälan före 27 oktober till
Britta Mörlin, tel.nr 070-379 92 15.

Nästa nummer utkommer 24-25 oktober
med manusstopp 6 oktober.
Ansv.utg. Ann-Charlotte Björklund,
lotta.bjorklund@telia.com
Redaktör Martin Öjes, ristaren@rasbo.org
Redigering/layout:
Mia Rosendahl, mia.r@telia.com

Släktforskning

i Bygdegården Tibble Rasbokil. Börjar torsdag 3 oktober kl. 18. Plats ﬁnns både för nybörjare och de som
vill fortsätta. Vi diskuterar och löser problem.
Vid förfrågan och anmälan kontakta Maj-Lis Lundblad
tel. 070-554 22 72 e-post majlis.lundblad1@gmail.com

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

Rasbokils Hembygdsförening

Rasbokils Nya Bygdegård uthyres
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www.bygdegardarna.se/rasbokil
rasbokilsbygdegard@gmail.com
076-351 00 76

Ristaren
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