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vi ställde oss var: När det mest oväntade händer – hur kan man gå vidare?
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Ponnyridning i Stavby
I vår bygd ﬁnns 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 ponnystall. Här ger vi barn möjlighet att komma ut i naturen
och ha kul med våra Shetlandsponnys. De ﬂesta 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 ﬁnns möjlighet att
hyra en ponny för fri ridning i skogen eller på vår ridbana. 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 ﬂexibla som möjligt i vår verksamhet och anpassar
upplägget så det passar er. På gården ﬁnns, förutom hästarna, även våra tre stallkatter, tuppen Bosse och hans
hönor som man gärna får hälsa på.

Vi ﬁnns på Facebook.
Besök och gilla oss gärna på Stall Marielund i
Stavby eller ring oss på
070-936 73 54.
Välkomna!
Jenny Serenander

RiS hösthälsning till våra läsare
Detta år har inte liknat några andra, Corona-pandemin har påverkat allt och alla. Vår tillvaro har utmanats på ett sätt som ingen hade kunnat förutse i början 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.

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.

Ristaren vill uppmärksamma hur vi alla kan hjälpa varandra. Vi kan visa upp lokala insatser som gör nytta i
vårt samhälle och lyfta goda exempel på stöd till behövande. 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 beslutsfattare. Allt i syfte att göra livet lättare för oss alla.

Med en önskan om att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen, att vi får en skön fortsatt höst och kommande vinter. Njut av naturen och ta hand om varandra!
Ristaren-redaktionen
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Om krisen eller kriget kommer –
inbjudan till informationsmöte
Lördagen den 24 oktober kl. 10 – 13 i Rasbokils bygdegård.
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 intresse att delta till Gunilla Zetterling,
gunilla.zetterling@gmail.com, 070-282 12 60

Med hjälp av inbjudna gäster från olika myndigheter och organisationer vill RiS förbättra vår kunskap och höja vår egen beredskap för en kris. Denna gång har vi bjudit in Åke Eriksson från Brandförsvaret/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 diskutera aktuella och intressanta frågor för vår bygd under

Styrelsen för Rasbo i Samverkan

PRO ger sig
ut på safariresa

Uppsala kommun
informerar:

Uppsökarna
Uppsökarna är ett mobilt kontor
�������������������������������������
som bidrar till en mer hållbar
���������������������

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, mufﬂonfår och kaniner var väldigt
nyﬁkna 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 gemenskap och bli medlem kontakta:
Rolf Eriksson tel: 070-563 98 56 eller Kirsten Jertland
tel: 073-686 75 14.

uppsala.se/uppsokarna

Uppsala kommun har sökt och fått projektstöd från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att stärka det lokala engagemanget på landsbygderna.

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

Rolf Eriksson
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Uppsala kommun inbjuder till
att nominera årets lantreprenör
I Uppsala ﬁnns 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

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 ﬁnns bland annat en dynamoladdad
ﬁcklampa med radio, dynamo- och solcellsladdat
extrabatteri, hopfällbar vattendunk och
vattenreningstabletter.

Bygga, bo och leva på landsbygden
Välkomna till en informationskväll i
Stavby bygdegård den 9 november kl. 19
med regionråd Emilie Orring vården och kollektivtraﬁken
och kommunalråd Therese Almerfors tas de rätta besluten för landsbygden?

Köp den på www.smartasaker.se för 795 kronor.
Ur tidningen Röda Korset Magasin,
nummer 3 2020

Arrangeras av Moderaternas föreningar i
Almunge-Funbo , Knutby och Rasbo.
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer 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

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.

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

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!

Susanne Markopoulou
Rasbokils Nya Bygdegårdsförening

Styrelsen

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