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Barnevenemangen var lika populära som de brukar: Marianne Näslunds konstskola samt ako & Grosse – Sångpiraterna – som lockade de minsta barnen. En nyhet för
i år var dansdagen för barn med Uppsala dansakademi
utanför
Hall���������
2000. Den �������
blev så uppskattad
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den�����
för���� ������
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hoppningsvis också blir ett återkommande inslag under
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Rasbo kulturvecka!

Det är inte konstigt att entusiasmen var stor kring
Rasbo kulturvecka 2021. Alla ville ha kultur efter 1,5
år med en svår pandemi. Publiken var i startgroparna,
och succéerna avlöste varandra.
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för en kulturvecka genomfördes 2020 innovationer �����������������������������
som ﬁlmskapande och vandring med arkeolog. I
år fortsatte
Rasbo Kulturförening med nytänkande kring
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utomhusevenemang, där kultur- och trädgårdsdagen
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”Öppen grind och port” blev till en manifestation av
kreativitet och������������������
gemenskap i en ovanligt rik och enga������������������������
�
gerad bygd. Konstutställningen med Sven Holms
mål-

����������������������������������������������������
���������������������������������������������

Detta är ett EU-projekt för att öka kunskap och förståelse mellan elever från EU:s alla medlemsländer och
kallas ”YES-event”. Många av aktiviteterna och studiebesöken 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 Carolin Lundgren eller Åsa Wanhainen på Gåvsta skola
telefon
018-727 14
84 eller 018-727
74 varandra.
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om bildning. Sammantaget blev det till en folkbildNågra frågor som kan dyka upp under kvällen
ningskväll där också existentiella frågor ventilerades,
är:
något som uppskattades mycket av publiken.
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 informationstavla om bygden? Varför slutar gång- och cykelvägen 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!
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Nu har förberedelserna för Rasbo kulturvecka���������������
2022 dragit igång för fullt och vi kan,
utan att��avslöja
detaljer,
lova
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på populära inslag och helt nya, spännande
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evenemang!

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.
������ � �������

����������������������������������������������������������
���������������������������������������

Maria Ripenberg,
Rasbo Kulturförening
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Kulturveckans nya evenemang
”Öppen grind och port” blev en succé
Rasbo Kulturförening anar att vi i år har skapat en
ny stående programpunkt under kulturveckan. Vi
ville anordna ett nytt och corona-säkert evenemang
där det som ﬁnns i vår bygd uppmärksammas och
visas upp.

Lördagen den 14 augusti öppnade ett tiotal privata hem sina trädgårdar, ateljéer och grönsaksodlingar för oss besökare att låta oss imponeras,
inspireras och inte minst förvånas. Inte visste vi
att bakom den där häcken eller i den där backen
döljer sig en fantastisk trädgård full av blommande växter i konstfullt ordnade rabatter, en
grönsaksodling som försörjer en hel familj under
ett år, en makalös samling unika vävar eller en
barockträdgård med strikta kvarter och tillhörande orangeri! De ﬂesta ställena hade från 30
upp till 160 besökare, vilket visar att det ﬁnns ett
stort intresse av att se vad som ﬁnns av kreativ
kraft i vår bygd.
Vi tror att det ﬁnns så mycket mer som många
vill se i Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna och
därför skulle vi vilja uppmuntra ﬂer att anmäla
sig till att vara med i nästa års ”Öppen grind och
port”. Håll ögonen öppna och ta del av information på vår hemsida och facebooksida inför 2022
års kulturvecka!
Helena Lundvik

Medborgarbudget – vad händer nu?
mer att spridas när det är dags. Håll utkik på kommunens hemsida, i sociala medier och i era föreningars
inkorgar!
Två vinnande förslag förverkligas under 2022 – ett i
Rasbo och ett i Vaksala.

I Uppsala har politikerna bjudit in landsbygdens invånare att på ett mer direkt sätt medverka i beslut om
en del av budgeten. Invånarna lämnar förslag och
röstar om vad som ska bli verklighet.

Som berättats i Ristaren nr 3/2021 är turen kommen
till Rasbo- och Vaksalabygden. En lokal arbetsgrupp
har under sommaren spritt informationen via bygdens
föreningar, sociala medier, ﬂygblad vid events och afﬁscher på offentlig plats. Kommunen har gjort utskick
till alla hushåll.
Vid arbetsgruppens möte i augusti hade över 100
förslag inkommit. Den 14 september stängde förslagsinlämningen. Kommunens tjänstemän och den lokala
arbetsgruppen gör just nu en bedömning av varje förslags genomförbarhet utifrån ekonomiska, juridiska och
praktiska kriterier.
När bedömningen är klar får invånarna rösta på genomförbara förslag. Information om hur du röstar kom-

Läs mer om processen på
www.uppsala.se/medborgarbudget

Helena Andersson Bromander,
Lejsta
Medlem i den lokala
arbetsgruppen
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Bygdeloppis i Rasbokil
behövt ett släp! Dagen verkar genomsyras av glada tillrop och glädjen över att få vara social igen.
På gården i Borstbol möts vi av Michelle Bakker som
välkomnar oss till loppis inne i ladan. Det var i utkanten av kartan, men denna oas var värd den lilla restiden
dit. Michelle berättar att hon sålt mest barnkläder men
även annat smått och gott. Hon tycker det varit en rolig
dag och ett kul initiativ för att träffa nya och bekanta
lokalbor.

Söndagen den 29 augusti arrangerade Rasbokils Nya
Bygdegårdsförening en bygdeloppis. Runt om i bygden fanns det ett 20-tal loppisstopp, från Tureberg
till Fjällsvedjan via Fornby, Tibble och ”Pizzastigen”.

På föreningens Facebooksida ﬁck besökarna en digital karta över alla loppisstopp. Man kunde även följa
alla loppisskyltar i vägkanterna. Vid bygdegården hade
föreningen anordnat en mindre bakluckeloppis och caféförsäljning med hembakat. Vädret bjöd äntligen på
uppehåll och solglimtar efter veckor med regn. Dagen
blev välbesökt med många glada besökare och säljare.
Många gjorde ﬁna köp bland alla prylar och kläder som
såldes under dagen. En mor och dotter från Knutby hade
varit runt till nästan alla platserna och fyllt bilen med
fynd, allt från pussel till inredningsprylar när vi träffar
på dem hos Lisbeth Lindbergs loppis i Tibble. En bil
stannar till och föraren kommenterar vänligt att de hade

Flera besökare framhäver det ﬁna med att åka runt
i bygden och se vackra landskap, hus och trädgårdar,
träffa gamla bekanta och ställen man inte vanligen åker
till. Tack till alla som besökte loppisarna under dagen
och stort tack till er som anordnade loppisar att besöka.
Vi ses igen sista söndagen i augusti 2022!
Linnea Nordenås

Kan du Sveriges viktigaste nummer?

RiS ordförande har ordet

Nu har den andra sommaren med pandemin passerat, hur har ni fått till semester, resor och utﬂykter?
Själv har jag åkt omkring i mina barndomsspår och
tittat vad som ﬁnns kvar från sommarställen och
glada barndomsminnen, allt från en liten by utanför Rånäs som heter Rörsby, till mina morföräldrars
stuga på Muskö. Hade jag gjort de här utﬂykterna annars? Det vet jag inte, men det har varit trevligt, hur
har ni gjort? Har ni hittat nya spännande platser som
ni vill dela med er av? Skriv gärna och berätta om det
och mycket annat i Ristaren.
Men nu har hösten börjat och under helgen den
11 september planerade vi för kommande aktiviteter.
Vi vill gärna komma igång med de tidigare aviserade
café-träffarna där vi tar upp spännande och aktuella
ämnen med dokumenterat pålästa föreläsare. Håll
koll på vår hemsida och Facebooksidan, vi lägger ut
information där när det blir aktuellt. Hör även av dig
till oss om din förening vill informera i Ristaren om
era egna kommande aktiviteter.

I en krissituation eller vid behov av att
snabbt kontakta olika samhällsfunktioner är det bra att kunna de telefonnummer man ringer för att få omedelbar
hjälp. Här är några av de viktigaste:

112

Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

1177

Sjukvårdsrådgivning på telefon

114 14

Polisens nummer vid icke-akuta händelser

113 13

Informationsnummer vid olyckor och kriser
Mer information hittar du på:

www.112.se, www.1177.se,
www.11313.se, www.polisen.se

Birgitta Elfving
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TUNA HÖSTMARKNAD

Rasbokils Hembygdsförening

Lördag 9 oktober kl. 10-15 på Tunatorget
Adress: Börsta 13, 747 93 Alunda
Detta planeras:
Marknadsstånd av olika slag, loppisar, aktiviteter för
barn och vuxna (bl.a. tipspromenad och Tuna frisbeegolfbana), försäljning av korv med bröd, kaffe/te/saft
m.m. (ungdomsprojekt), Hassan erbjuder extrapriser
i Tuna Lanthandel, Annahus-Tunastugan har öppet
9-14, info om Tunatorgets projekt UB 23 (Upplandsbygd), utställning av A-traktorer m.m.
Under dagen kan du: Bli medlem i föreningen
Tunatorget och besöka Servicelokalen, gå med i Tuna
Byodling, anmäla intresse för bokcirkel, stickcafé,
co-working space m.m.

Rasbokils Hembygdsförening planerar att komma
igång med aktiviteter igen, nu planerar vi för ”Lilljul” lördag den 4 december.
Alla aktiviteter med närmare tid och plats annonseras på föreningens hemsida:
www.hembygd.se/rasbokil.
Håll utkik och varmt välkomna!
Styrelsen

Hyr Rasbokils bygdegård –
tips om möjligheter
Vi erbjuder ﬁna lokaler och ytor för olika aktiviteter
och festligheter!
Stora salen har plats för 100 sittande gäster, fullt
utrustat kök och diskrum, bardisk, scen samt media-anläggning med projektor. Utgång till altan.
Konferenslokalen en trappa upp är lämplig för
mindre möten eller studiecirklar. Trinettkök och
bildskärm. Wiﬁ i hela bygdegården.
Ni kan också anordna aktiviteter utomhus vid bygdegården och hyra enbart wc och duschrum, eller
hyra stolar och bord till festligheter hemma.
För mer information om vad som gäller uthyrning
och bokning, kontakta oss. Vi följer FHM:s rekommendationer.

Alla aktiviteter sker på eget ansvar med hänsyn till
Folkhälsomyndighetens rekommendationer under
pandemin!
Föreningen Tunatorget – Löpande information:
Tunatorget och Tuna 2.0 på Facebook.
Telefonkontakt: 0761-60 68 00 (Sivert),
0725-58 12 82 (Rut), 0707-53 08 17 (Lars-Gunnar),
0705-65 66 21 (Inger)
ALLA VÄLKOMNA!
Föreningen Tunatorget

Telefon 076-351 00 76
E-post rasbokilsbygdegard@gmail.com
Hemsida www.bygdegardarna.se/rasbokil
Facebook: rasbokils nya bygdegårdsförening

PRO Rasbo - Rasbokil

Styrelsen

Äntligen kan vi börja träffas, nu när man lättat på
restriktionerna. På ett styrelsemöte har vi beslutat
att ha sopplunch i oktober och höstmöte i november.
När vi skriver det här är datumen inte spikade än,
men vi annonserar när det är dags, i UNT under rubriken Pensionärsnytt. Vårt traditionella julbord tänker vi också genomföra, där har vi satt datumet till
lördagen den 27/11.
Väl mött på våra möten och det kanske inte skadar att vi fortsätter att vara lite försiktiga. Boule och
promenader fortsätter som vanligt, så länge vädret
tillåter.
Roffe Eriksson, ordförande

Rasbobygden nu och då
Du som är nyinﬂyttad eller av andra anledningar
inte fått vår informationsskrift:
Kontakta Gunilla Zetterling, mobil 070-282 12 60 eller sänd ett mail till gunilla.zetterling@gmail.com
om du vill ha ett tryckt exemplar. Du kan också ladda
ner en digital kopia på RiS hemsida www.rasbo.org.
Trevlig läsning!
Gunilla Zetterling
Rasbo i Samverkan

Nästa nummer manusstopp 7 november, utgivning 29-30 november.
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 och telefon!
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