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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!

Rasbo-Årby gård efter branden – 
nu tittar de framåt!
Den 8 augusti drabbades gården Rasbo-Årby av en 
mycket omfattande brand. UNT skrev om släcknings-
arbetet, sedan har det inte stått något mer. Ristaren 
besökte därför familjen för att ge en bild av det som 
inte syns i rubrikerna och hur det har påverkat dem. 
Frågan vi ställde oss var: När det mest oväntade hän-
der – hur kan man gå vidare? 

Vi mötte Marcus Ottosson och Marie Schönberg, som 
arrenderar akademigården sedan fem år. Produktionen 
är inriktad på spannmål och hästfoder. Fyra byggnader 
(ladugården och maskinhallar), cirka 700 ton foder och 
nästan alla jordbruksmaskiner förstördes av branden. 
Som tur var räddades boningshuset från lågorna så fa-
miljen har sin bostad kvar. Även sädestork fi nns kvar, 
men all fl is för eldning brann upp. Dessutom gick vat-
tenförsörjningen genom ladugården så nu har de en vat-
tentank som tillfällig lösning. 

gården med skyddszoner som måste beaktas. Deras egna 
försäkringar täcker del av utrustning, bland annat i den 
verkstad Marcus lagt många timmar på att få perfekt, men 
självklart kan inte alla arbetstimmar ersättas.
 Hur klarar man av att gå vidare? Marcus svarar att de 
inte har något val, det måste bara gå. Jordbruket är deras 
liv och nu gäller det att ta tag i allt som behöver göras. 
Marie säger att de har en jättelång inköpslista, men ing-
enstans att förvara maskiner och allt annat som behövs 
för att komma igång. Skörden av årets spannmål kunde 
genomföras med hjälp av inhyrda krafter och de har fått 
mycket hjälp av grannar och sitt eget nätverk. Många 
har ställt upp på ett bra sätt och det fi nns solskenshisto-
rier, till exempel tog en granne hand om gräsklippning 
utan att de behövde fråga. De har också fått stallplats för 
hästarna till vintern. Ett bekymmer var alla nyfi kna som 
kom under släckningen och saneringen. De ville kanske 
väl, men blev ett tråkigt störningsmoment.
 Vi imponerades verkligen av parets drivkraft och vilja 
att komma igång. De förvånas själva av att de agerade 
så rationellt när det brann, tankarna på vad som kunde 
ha hänt kom efteråt. De är trots allt glada över att inga 
människor och djur kom till skada. Marie säger att det är 
viktigt att distansera sig från det värdsliga som gått åt och 
glädjas åt det mänskliga som fi nns kvar. Det tunga är att 
starta om efter de fem åren då de byggt upp gården så som 
de ville ha den. Hur kommer det att gå? Marcus säger att 
det vet man kanske om ett år, kanske ännu längre bort, 
men de får ta en sak i taget och hoppas på det bästa.
 Vi vill tacka Marcus och Marie för deras öppenhjärtliga 
mottagande och önskar dem lycka till med allt de företar 
sig. Deras engagemang kan man i alla fall inte tvivla på!

Ristaren-redaktionen

Marie var hemma, upptäckte branden och insåg snabbt 
att hon inte kunde släcka utan fi ck inrikta sig på att rädda 
hästarna. Marcus var ute med skördetröskan som är en 
av de få maskiner som inte förstördes. Bara två traktorer 
och en hjullastare blev kvar. En dieseltank kunde räddas, 
annars kunde det blivit en stor miljöpåverkan. Konstgöd-
ning och ogräsmedel kom dock ut vid släckningen så en 
omfattande sanering av jordmassor har krävts. Nu fi nns 
bara en tom yta där byggnaderna stått. Akademiförvalt-
ningen ska bygga upp dem igen, men i en stor organisa-
tion tar allt lång tid. Det är också gott om fornminnen runt 
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Ponnyridning i Stavby
I vår bygd fi nns det många aktiviteter för alla åldrar. I 
Stavby hittar vi Stall Marielund, som beskriver sin 
verksamhet här.

Strax bortom Stavby kyrka ligger vårt lilla lugna pon-
nystall. Här ger vi barn möjlighet att komma ut i naturen 
och ha kul med våra Shetlandsponnys. De fl esta helger 
anordnar vi turridningar för barn i åldrarna 3-10 år. Det 
krävs inga förkunskaper, nybörjare kan följa med på en 
ridtur tillsammans med en ledare. Hästarna är snälla, 
vana vid barn och älskar att bli ompysslade. Innan vi 
rider ut sköter vi om dem tillsammans och gör i ordning 
dem i stallet. Om man som förälder är van vid hästar 
och själv vill lära sitt barn att rida fi nns möjlighet att 
hyra en ponny för fri ridning i skogen eller på vår rid-
bana. Våra ponnys är inkörda, vill man inte rida så kör 
vi gärna med vagn.
 Vid kalas och andra tillställningar hjälper vi gärna till 
med att göra dagen lite roligare. Vi strävar efter att vara 
så fl exibla som möjligt i vår verksamhet och anpassar 
upplägget så det passar er. På gården fi nns, förutom häs-
tarna, även våra tre stallkatter, tuppen Bosse och hans 
hönor som man gärna får hälsa på. 

Vi fi nns på Facebook. 
Besök och gilla oss gär-
na på Stall Marielund i 
Stavby eller ring oss på 
070-936 73 54.

Välkomna!
Jenny Serenander

Detta år har inte liknat några andra, Corona-pande-
min har påverkat allt och alla. Vår tillvaro har utma-
nats på ett sätt som ingen hade kunnat förutse i bör-
jan av året. Många människor och verksamheter har 
drabbats på olika sätt och olika hårt. Nu står vi inför 
en höst och en vinter med stora osäkerheter. 

Ristaren vill uppmärksamma hur vi alla kan hjälpa var-
andra. Vi kan visa upp lokala insatser som gör nytta i 
vårt samhälle och lyfta goda exempel på stöd till behö-
vande. Du kan också hjälpa till! Skriv till redaktionen 
om bra och mindre bra saker som sker i ditt närområde 
och tala om vad som behöver föras fram till beslutsfat-
tare. Allt i syfte att göra livet lättare för oss alla.  

Vi tar också gärna emot mer information från föreningar 
och verksamheter i vår bygd som ni kan annonsera om i 
Ristaren. Utnyttja vår skrift som delas ut till alla boende 
i Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna sex gånger per år 
för att dela med er av er information.

Med en önskan om att vi alla hjälps åt att minska smitt-
spridningen, att vi får en skön fortsatt höst och komman-
de vinter. Njut av naturen och ta hand om varandra!

Ristaren-redaktionen

RiS hösthälsning till våra läsare
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PRO ger sig 
ut på safariresa

Bygdens pensionärer har många trevliga aktiviteter. 
Fredagen den 11 september reste vi till Gräddö på 
Rådmansö, där viltsafari väntade. 

Det märktes att vi längtat efter social samvaro, så många 
som 29 personer hade anmält sig till resan till Samstorps 
gård. Väl framme togs vi emot av vilthägnets värd och 
ägare, som informerade om verksamheten. Så satt vi upp 
i vagnarna, där det var gott om plats så vi kunde hålla 
avstånd och rullade ut i hägnet. Kronhjortar, dovhjortar, 
visenter, vildsvin, muffl onfår och kaniner var väldigt 
nyfi kna och sällskapssjuka. Undra på det, vi hade ju fått 
bröd att dela ut, så en del djur åt direkt ur händerna på 
oss! Efter åkturen åt vi en god lunch och hade lite social 
samvaro. Ett stort tack till resekommittén för en trevlig 
dag.
 Vill Du som pensionär komma med i vår trevliga ge-
menskap och bli medlem kontakta:
Rolf Eriksson tel: 070-563 98 56 eller Kirsten Jertland 
tel: 073-686 75 14.

Rolf Eriksson

Om krisen eller kriget kommer – 
inbjudan till informationsmöte
Lördagen den 24 oktober kl. 10 – 13 i Rasbokils bygdegård.

Med hjälp av inbjudna gäster från olika myndighe-
ter och organisationer vill RiS förbättra vår kun-
skap och höja vår egen beredskap för en kris. Den-
na gång har vi bjudit in Åke Eriksson från Brand-
försvaret/civilförsvaret som berättar och svarar 
på frågor om hur vi kan minska risk för bränder 
och hur vi gör om det inträffar.

Efter Åkes information passar vi även på att diskute-
ra aktuella och intressanta frågor för vår bygd under 

tiden som vi tar en kopp kaffe tillsammans. Vad vill ni 
att vi ska framföra till ansvariga i vår kommun, region 
och andra myndigheter?
 För att minska risken för smittspridning behöver vi 
veta hur många som kommer. Anmäl därför ditt in-
tresse att delta till Gunilla Zetterling, 
gunilla.zetterling@gmail.com, 070-282 12 60

Styrelsen för Rasbo i Samverkan

Uppsala kommun har sökt och fått projektstöd från 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveck-
ling för att stärka det lokala engagemanget på lands-
bygderna. 

Ett mobilt projektkontor ska inrättas för att ge kommu-
nen ökade möjligheter att vara på plats i bygderna för 
samverkan och föra dialog med civilsamhället och an-
dra lokala utvecklingsaktörer. För mer information, se 
www.uppsala.se/uppsokarna

Uppsala kommun 
informerar:

Uppsökarna
Uppsökarna är ett mobilt kontor 
�������������������������������������

som bidrar till en mer hållbar 
���������������������

uppsala.se/uppsokarna
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kallas ”YES-event”. Många av aktiviteterna och studie-
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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
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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.
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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.
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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!

i samverkan med

Nästa nummer manusstopp 22 november, utgivning 10-11 december.
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!

Uppsala kommun inbjuder till 
att nominera årets lantreprenör

I Uppsala fi nns många entreprenörer och eldsjälar 
som är viktiga för landsbygdernas utveckling. 

Vem tycker du förtjänar årets priser? 
Nominera senast 30 oktober på 

www.uppsala.se/årets-lantreprenor

Bygga, bo och leva på landsbygden 
Välkomna till en informationskväll i 

Stavby bygdegård den 9 november kl. 19
med regionråd Emilie Orring - 

vården och kollektivtrafi ken
och kommunalråd Therese Almerfors - 
tas de rätta besluten för landsbygden?

Arrangeras av Moderaternas föreningar i 
Almunge-Funbo , Knutby och Rasbo.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendatio-
ner om försiktighetsåtgärder för att förhindra 

smittspridning av covid19.
 Om ni önskar deltaga anmäl er till:

Roine Thunberg 070-580 12 54, 
roine.thunberg@icloud.com

Mattias Jansson 070-728 08 24,
mattias-jansson1@live.se

Maria Jansson 070-537 88 50, 
maria.jansson.moderaterna@gmail.com

Luciaträning i Rasbokils bygdegård 
för barn 6-12 år

Uppträdande 13 december
Mer information, maila frågor, anmälningar till:

lucia.rasbokil@gmail.com
Mer information kommer även på vår 

facebooksida: Lucia i Rasbokils bygdegård
Se också www.bygdegardarna.se/rasbokil

Susanne Markopoulou 
Rasbokils Nya Bygdegårdsförening

Köp din krislåda! 

SmartaSaker har tagit fram en krislåda som säljs 
till förmån för Röda Korset.

Den innehåller ett start-kit som hjälper dig att 
klara en samhällskris, till exempel ett längre 

strömavbrott. Den är framtagen i samarbete med 
Röda Korsets experter på krishantering. 

För varje såld låda går 100 kronor till Röda Korset. 
I krislådan fi nns bland annat en dynamoladdad 

fi cklampa med radio, dynamo- och solcellsladdat 
extrabatteri, hopfällbar vattendunk och 

vattenreningstabletter.

Köp den på www.smartasaker.se för 795 kronor.

Ur tidningen Röda Korset Magasin, 
nummer 3 2020

Kulturföreningens 
kommande evenemang

Söndag 15 november kl 16:
Konsert i Rasbo kyrka med 

Olov Johansson, nyckelharpa 
och 

Anders Bromander, orgel och piano.

Antal deltagare i publiken beror på aktuella 
restriktioner p g a Corona.

För mer information om evenemanget, entréavgift 
och hur du anmäler dig, se vår hemsida 

www.rasbokultur.nu och vår 
Facebooksida Kulturföreningen i Rasbo.

Du som vill hjälpa oss att fortsätta vår verksamhet 
kan stödja oss genom 

att bli medlem i kulturföreningen. 
Avgiften 100 kr/person eller 200 kr/familj 

kan sättas in på föreningens plusgiro: 485752-0 
eller föreningens Swish: 123 621 86 48. 

Ange namn i meddelandefältet!

Styrelsen


