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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!

Många höjdpunkter på Kulturveckan
Årets Kulturvecka genomfördes i strålande väder och 
med fl era nya programpunkter.
 Veckan startar alltid med Bygdespelet ”Storklock-
an ringde efter mor” av Karin Alinder. Tre fullsatta 
föreställningar sågs av drygt 1000 personer.

Under Allaktivitetsdagen visade 20 lokala föreningar 
upp sina verksamheter. Besökarna bjöds bl.a på fi lm-
visning, körsång och provskjutning med hagelgevär. 
Andra programpunkter som drog folk, var kyrkogårds-
vandringarna i Rasbo och visningen av de arkeologiska 
utgrävningarna i Stavby.
 Konstutställningen i Hall 2000, där 20 utställare vi-
sade sina alster, besöktes av 150 personer.
 Årets författarafton, med metereologen Pär Holm-
gren, besöktes av cirka 60 personer och 170  samlades 
i Stavbys utomhusarena ”Stavhalla” där Melodikrysset 

med Mattias och Stefan gick av stapeln. Det blev en pu-
bliksucce.
 Puben i Tuna fylldes till brädden av besökare när Am-
busch underhöll med irländs musik. 
 Och att få jojka tillsammans med Yaba Mangi i Ras-
bokils Kyrka  blev en kväll att minnas för alla  som var 
där.  Med musikens hjälp förlyttades man till samernas 
milsvida land. Finalkonserten i Rasbo kyrka med Tensta 
spelmanslag blev en värdig avslutning på Kulturveckan. 
Sällan har vi skådat sådan musikglädje där vi även bjöds 
på dans med Tensta folkdanslag. 
 Uppskattningsvis besökte drygt 2500 personer Kul-
turveckans över 20 olika arrangemang. En fortsättning 
lär komma nästa år.
 Tack alla som kom.

KULTURFÖRENINGEN

H BLOMSTEN OCH LARS-ERIK KARLSSON

Framtidens klimat
Till kulturveckans författarsamtal inbjöds forskaren 
och metereologen Pär Holmgren. Ämnet var klimat-
förändringar, ett hållbart samhälle och vad vi som en-
skilda kan göra.

När Pär Holmgren blev pappa började han se på larmen 
om klimatförändringar med nya ögon.
 – Jag insåg att jag själv troligtvis inte kommer att få 
uppleva framtidens hotbilder. Men mina barn och barn-
barn kommer att få vara med om det värsta.  
 Enligt honom är det ingen tvekan om att det är vi 
människor som orsakar uppvärmningen av klotet. FNs 
klimatpanel som sammanställer forskning från hela 
världen har i 25 år återkommit med nya rapporter.
 – Varje gång konstaterar man att ojdå, det blev visst 
lite värre än vad vi trodde.                   
 Jordens medeltemperatur har höjts med ungefär en 
grad. För att behålla planeten någorlunda beboelig bör 
”tvågradersmålet” inte överstigas.
 Vårt levnadssätt tär på jordens resurser. Skulle alla ha 
det som vi krävdes 3,7 jordklot.
 – Vi stjäl våra barns fi skar ur haven, hugger ner deras 

träd och plockar upp deras mineraler ur marken.
 ”Bilen, biffen, och bostaden”. Det är sådant vi själva 
kan påverka. Pär Holmgren har till exempel slutat resa 
med fl yg som är en mycket stor källa till koldioxidut-
släpp.
 Också vad vi äter spelar roll, vegetariskt ger minst ut-
släpp av växthusgaser. Köttkonsumtionen skulle därför 
behöva halveras.
 – Men det handlar inte om att minska den inhemska 
produktionen, utan om att välja bort billigt importerat. 
Det är ett stort problem att vi sänkt vår egen försörj-
ningsgrad i Sverige.
 När det blir varmare kommer stora delar av Asien, 
Afrika och Sydamerika, idag viktiga matprodu-
center, att få se sina skördar minska kraftigt. Sam-
tidigt beräknas jordens befolkning stiga med ett 
par miljarder. I framtiden väntar därför matbrist.                                                                                           
 – Om 20-30 år kommer vår jordbruksmark att bli 
mycket värdefull, och utan fossilbränsle kommer fl er 
människor behövas i jordbruket.

MARGARETA INNINGER



288:an genom Stavby

VÄGMÖTE OM 288:an 

Rasbo i Samverkan bjuder 
in till möte i Stavby Bygdegård 

måndag 21 september kl. 18.00
med plats för dina synpunkter.

På mötet deltar Trafi kverket:
Jan Nyman, Mattias Nordell samt 

representanter från Upplands Lokal-
trafi k 

och Uppsala kommun. 

VI SES I STAVBY!

Nu börjar det mesta ta form vad gäller breddningen 
av 288:an till 2+1-väg genom Stavby. Det har fl yttats 
runt vägmarkeringar, varningsskyltar och ljussigna-
ler, det har uppmanats till vänta och följa väglots.

Ambitionen att mötas som trafi kant och vägbyggare har 
i stort fungerat väl. Och trots att en och annan bilist upp-
trätt som en kryssningsmissil i ett krigsområde har inga 
större olyckor inträffat. 
 Visst tar man sig snabbare genom området, men det 
fi nns fortfarande frågor där man kunde ha haft mer att 
önska. Det gäller både oskyddade trafi kanter och for-
donstrafi ken. 
 Kommer ett minskat antal busshållplatser att öka kol-
lektivåkandet eller kommer fl er att välja bilen? Hur blir 
det med pendlarparkeringar? Behövs inte gatubelysning 
bl.a vid Stavby när korsningsbredd och hastighet ökar?
 Och koporten i Skeberga, som omvandlas till gång-
tunnel fyller inte funktionen att knyta ihop oskyddade 
trafi kanters rörelser.
 Flera gång- och cykelsträckor saknar drifts- och un-
derhållsansvar. Det gäller bl.a. parallellvägen mellan 
Spånga och Alunda där gång- och cykeltrafi kanter samt 
lantbruksfordon ska samsas på samma vägbana. Dess-
utom riskerar högerkantsplacerade väntfi ckor (t.ex vid 
Gammel-Gränome) livsfarliga vänstersvängar där man 
ska bryta genom tre körfält med fordon i 100 km/tim 
i både backspegel och mötesfi l. En trafi klösning som 
knappast har någon koppling till Trafi kverkets 0-vision, 
utan snarare till en säkrare död!

Och så busstrafi kfrågorna:
Turer och tidtabeller.
Raka spåret på nya 288:an eller tillgänglighet till Lejsta 
och  Gåvsta? När ska barnen få skolskjuts? Kommer de 
att lämnas av på rätt sida och hur tar de sig till planerade 
hållplatser?

LARS-GUNNAR KARLSSON

Den nya färdtjänsten
Innan midsommar bjöd RIS in till möte om äldrefrå-
gor. På plats fanns ansvariga politiker och tjänstemän 
för att informera om de nya färdtjänstreglerna, upp-
handlingen av Vigmund och Gåvsta vårdcentral.

Tidigare har färdtjänstresenären själv kunnat välja taxi-
bolag, men så är det inte längre. En annan förändring är 
zonindelningen. Att resa inom en zon kostar vid enkel 
resa 40 kronor om man samåker. Den som vill sitta en-
sam i bilen får betala 80 kronor. Alunda ligger i samma 
zon som rasbobygden, vid resa till Uppsala däremot 
passeras en zongräns vilket fördubblar kostnaden.                                               
 – Även om man beställt samåkning är man nästan 
alltid ensam i bilen, vilket är en fördel med att bo på 
landet, konstaterar en av mötesdeltagarna.
 Restiden blir oftast längre vid samåkning. Om den 
mer än fördubblas återbetalas avgiften.
 – Vi följer upp kvaliteten genom att fråga kunderna, 
mäta förseningar och göra extra besiktningar av bilarna. 
De bolag som sköter sig bäst får fl est uppdrag, säger 
Mikael Norberg-Winberg, ansvarig för färdtjänstens 
kvalitet.  

Man får inte längre ha en gratis medföljare i bilen, en-
dast beviljad ledsagare. Kan man räkna med bärhjälp?
 – Nej, färdtjänst är en transport från port till port och 
inget annat, säger Marie Stendahl, produktionsledare på 
Trafi kcentralen.
 Den som samåker får ha högst ett par kassar med 
sig, medan den som reser ensam kan fylla bilen.                                                                                              

Kring årsskiftet tas driften av äldreboendet Vigmund 
över av företaget Private Nursing AB, ett företag som 
sysslar med hemvård. 
 – Den fasta personalen kommer att erbjudas fortsatt 
anställning, försäkrar Staffan Yngve (s), ersättare i äld-
renämnden.
 Totalt sett fi nns ett  överskott på platser inom kom-
munens äldreomsorg, men råder samtidigt brist på plat-
ser för dementa. 
 Gåvsta vårdcentral växer, men BVC har tappat något. 
Det fi nns kapacitet att ta emot ytterligare patienter, vil-
ket på sikt är nödvändigt om verksamheten ska kunna 
upprätthålla nuvarande standard. 

MARGARETA INNINGER



Maxat traktormingel
Den 19 juli var det dags för årets stora folkfest i Stav-
by. Traktorracet. För tolfte gången genomfördes eve-
nemanget av Tuna-Stavby LRF, Stavby Bygdegårds-
förening samt Tuna och Stavby 4H-föreningar.

Det var fascinerande att se parkeringsfältet fyllas med 
bilar och en tillströmning av bortåt 4000 personer som 
möttes för att umgås, mingla hos utställare, fi ka eller bli 
avkastade av ”mekaniska tjuren” i väntan på kvällens 
race. 
 I år var ensilagebalarna rosa, eftersom halva entréav-
giften skänktes till Cancerfonden. Det gav cirka 40.000 
kronor till forskningen.
 Tävlandet började med ett barntraktorrace i två klas-
ser ”trampa själv” samt ”mamma/pappa-påskjutsmotor” 
med 50 startande. 
 Trycket var hårt på mor- och farföräldrar att hinna ta 
en bild på sina kommande traktorracare!

Sedan brakade den verkliga 
kampen lös mellan 19 vux-
na förare, att i bäst av tre 
heat på en parallellslalom-
bana slå ut motståndaren. 
Här sågs kämpaglöd, vilja 
och tävlingsinstinkt blandat med motormuller, rök och 
haverier. De tävlande kom främst från Alunda och Ras-
bobygden, men även från Knivsta, Östervåla och Sala.  
 Att ”racandet” fl yttat fram en generation i vissa fa-
miljer, lovar gott för framtiden!
 I fi nalen möttes två stavbybor, förra årets tvåa Martin 
Nyman och 17-årige debutanten Erik Haddleton. Efter 
några tuffa, heta heat segrade Erik. 
Ett stort grattis!

LARS-GUNNAR KARLSSON

FOTO: HELENA HADDLETON                                                                                           
                      

Erik Haddleton med 
segerbucklan.

Fiberprojektet växlar upp inför byggstart
Efter att under våren ha jobbat ihop tillräckligt med 
beställningar och bra upplåtelsevillkor för markä-
garna, är ambitionen nu att börja bygga fi bernätet i 
Västra och Södra etapperna samt förbereda för bygge 
i Norra och Östra nästa år.

Efter en överenskommelse med Vattenfall om att sam-
förlägga på vissa av deras sträckningar i Västra etappen, 
ser det nu ut som att den blir först med att få fi ber. Här 
har byNet under sommaren samlat in avtal där mark-
ägarna medger att Vattenfall inte bara lägger sin elkabel 
utan också slang för vår fi ber.
 Vi håller fortsatt kampanjpriserna i samtliga etapper 
(19.900 kr), och meddelar via hemsidan när ordinarie 
pris (34.900 kr) införs. Det sker inför byggstart i Västra 
och Södra. Sedan tidigare är det klart att Norra har till-
räckligt med beställningar och är tänkt att byggas nästa 

år. I praktiken är Östra nu så nära försäljningsmålet att 
vi törs lova att beställningsläget räcker för att Stadsnätet 
ska bygga där också. 
 Stadsnätet kommer att delta både under Tuna Visar 
den 5:e september och under Stavbydagen den 19:e sep-
tember. Passa på att prata fi ber med dem!
 På hemsidan www.bredbandrasbo.se kan man läsa 
mer och beställa en fi beranslutning. Man kan också se 
hur fi bern är planerad att dras i Södra och Västra genom 
att klicka upp länkarna under ”Fiberkartan / Prick-kar-
tan”.
 De som hämtat ut en skylt med texten ”Den här fast-
igheten ska anslutas till ….”,  och satt upp den vid sitt 
hus: Se till att den inte försvunnit i höggräs, och kasta 
den om den råkat bli förstörd.  Nya skyltar fi nns att häm-
ta hos Ica i Vallby.

BJÖRN GULLEFORS

Framgångsrika fyror
Under läsåret 14/15 deltog cirka 900 årskurs 4-klas-
ser i den rikstäckande schacktävlingen Schackfyran, 
en tävling där alla elever i klassen ingår i laget.

Ju fl er som är med och spelar desto mer poäng får klas-
sen. Stavby skolas fyror hade genom att komma tvåa i 
kvaltävlingen i Fyrishov kvalifi cerat sig till fi nalen i 
Västerås. Det var en förväntansfull klass som tog bus-

sen från Stavby skola till ABB arena i Västerås tidigt på 
nationaldagen. Cirka 2300 elever från drygt 200  åk 4-
klasser deltog i fi nalen. Efter fem mycket spännande 
matcher per elev stod det klart att Stavby skola kom på 
åttonde plats i hela Sverige. Återigen bäst i Uppland! 
Ett stort grattis till en fantastisk insats och välkomna att 
utmana några av dem under öppet hus på Stavbydagen 
lördagen den 19 sept. Om ni törs…

Ristaren planeras komma i lådan 21/10, 29/12, 17/2 2016. Manusstopp nästa nummer 29/9, 9/12. 
Ansv.utg. Lars-Gunnar Karlsson, redaktör Margareta Inninger. Material, annonser m m mejlas till 
rasbo.ristaren@gmail.com. För kontakt med Rasbo i Samverkan – mejla info@rasbo.org



TUNA VISAR
Tuna bygdegård 
 5 september kl 10-15
• Talangjakt för barn 

kl 11.00 - 12.00 
   Anmälan sker till 

Anette 070-2170489 /
   Maria 073-3545895.

• Utställare (lokala företag, 
föreningar, förmågor

• Helikopteruppstigning 
kl 12.00-14.00

• Ponnyridning, djurhagar 
• Brandbil från Alunda brandkår

• Veteranfordon
• Div försäljning

 Kaffeservering, korv/hamburgare, 
lotterier 

Arr: Tuna bygdegårdsförening

STAVBYDAGEN 
lördagen den 19 september

Från kl. 15.00: har skolan, kyrkan 
och bygdegården öppet hus. 

4H låter dig få närkontakt med 
bondgårdens djur. 

Om du vill sälja på loppis eller ha 
reklamplats för ditt företag, 
kontakta Birgitta Elfving på 

birgitta@lbruppsala.se 
eller 070-299 42 22. 

Kl. 18.00: 
Zacharias Ehnvall håller konsert 

i kyrkan.
Ca kl. 19.30: 

Riddarspel i grusgropen. 
Riddarsällskapet Celeres Nordica 
bjuder på riddarkonster med bl.a. 
brinnande lansar och svärd. Missa 

inte ett unikt riddarspel i en 
annorlunda miljö!

Vid biljettköp redan nu får 
du rabatt!

6-16 år: 25 kr (ord. pris: 50 kr).
17-90 år: 75 kr (ord. pris: 100 kr).
Sätt in pengar på plusgirokonto 

391670-7 (Stavby 4H) 
och ange hur många vuxna/barn 

som kommer.

ELVIS PRESLEY 80 ÅR 
(1935-2015)

JUBILEUMSKONSERT
19 september kl 19.00 i 

Tuna Bygdegård
Kent Wennman Rockabilly Trio i en 
jubileumskonsert för Elvis Presley! 

Anmälan senast 5/9 hos: 
Jakob tel. 0702483624
Sören tel.0706907225

Inträde: 150 kr
Fikaförsäljning i pausen

Arr: Tuna bygdegårdsförening

En prisad klubb
I tuff konkurrens utsåg Upplands Innebandyförbund Rasbo IK till årets 
förening säsongen 2014/15. Detta för att man har en fi n ungdomsverk-

samhet, bra matcharrangemang och en vilja att utvecklas. 

Rasbo IK är en modern idrottsförening som lyckas förena både bredd och 
spets. Föreningens 600 medlemmar kan utöva fotboll, innebandy, badminton 
och orientering. 
 När det gäller innebandyn var säsongen 2014/2015 särskilt framgångsrik. 
Damlaget vann sin serie, och på juniorsidan (herr) deltog man i tre serier och 
lyckades vinna alla! Herrlaget har etablerat sig i division ett och avslutade 
säsongen 2014/15 på en hedersam åttondeplats. Till denna säsong storsatsar 
man med ny tränare och fl era nya spelare.
Framgångarna på juniorsidan kommer efter en medveten satsning på en sk. 
juniorakademi, där man jobbar samlat med ungdomar i olika åldrar istället för 
årskullsvis. Även inrättandet av en sportkommitté har bidragit. Den ska ha 
överblick över alla lag och jobba aktivt med sponsorfrågor. Sedan satsningen 
på juniorakademin fallit väl ut höjer man blicken mot ett nytt mål, framgång-
ar i Juniorallsvenskan!                                                                                   
 – Vi månar om våra ungdomar och vill ha en stadig grund i föreningen, sä-
ger Stefan Samuelsson aktiv i sportkommittén och ledare i juniorakademin.                                                                              
 – De är ett underlag för att kunna ha ett herrlag i division 1. Av de runt 200 
licensierade spelarna är över 80% under 20 år. Även om inte alla aktiva når 
A-laget så innebär föreningens satsning att många ungdomar får en hälso-
sam uppväxt och meningsfull fritid. 

BJÖRN GULLEFORS

En god sak Birgitta Olsson, Berit Westerlund och 
Rut Pettersson har bjudit 

på kakor sedan starten 2008.

För åttonde året i rad dukade Rasbo Rödakorskrets upp till kakfest under 
kulturveckan.

Ett evenemang som sedan starten 2008 inbringat totalt en kvarts miljon kro-
nor till hjälpbehövande. Det var Gåvstabon Birgitta Olsson, född jämtlän-
ning, som kom med idén.
 – Vi har liknande arrangemang i Jämtland, så varför skulle det inte fungera här.
 Hon bidrar i år med tre sorter från hemtrakterna, gorån, rullrån och p-mä-
rit-bakelser. 54 personer har tillsammans bakat 11.000 bitar åt i runda tal 450 
förväntansfulla kakmonster. 
 Bland de 104 varianterna fi nns bl.a Rasbokakan. En smaskig kreation med 
mjuk sockerkaksbotten toppad med kokos, sirap och grädde.
 I snitt har kakkalaset dragit in drygt 30 000 kronor per år. Pengar som oav-
kortat gått till bland annat kampen mot ebola och människor på fl ykt.
 Vi tackar eldsjälarna och hoppas på en fortsättning.

MARGARETA INNINGER
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