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IP-Onlys inhyrning av kanalisation och abonnenterna
ansluts och kopplas upp samtidigt med det övriga inom
område Norr.
I område Rasbo Öst (Lydinge-Söder Edinge-Saringe���� ������ ��������� ������� ���� ������� ����� �����
Häcklinge-Tuna-Hässelby-Borrlövsta-Solvalla-Fa�������
����� projekteringsarbetet
������ ���� �������inför
������
���� ���� ��������
ringe)
pågår
markägarkontak����������������������������������������������������
ter
för att möjliggöra bredband till alla. Markägarkontakerna
sker nu under vintern och grävstart planeras till
���������������������������������������������
sommaren med uppkoppling under hösten.
Det är
är fortfarande
öppet
abonnemang
i RasDetta
ett EU-projekt
förattattteckna
öka kunskap
och förståbo
och elever
Öst tillfrån
introduktions/kampanjpris
19.900
elseNorr
mellan
EU:s alla medlemsländer
och
kr.
Priset
omfattar
grävning
fram
till
husvägg
inklusive
kallas ”YES-event”. Många av aktiviteterna och studiefastighetsbox.
Sidobyggnad
fastighet
anbesöken eleverna
kommer attinom
görasamma
sker inne
i Uppsala,
sluts
för 8.000:-/hus.
Ytterligare
men värdskola
är Gåvsta
skola. lägenhet i hus ansluts
förSå
4.000
kr/lgh.
många besökare till bygden ställer också krav på
Har bygdensom
tagitkan
tilltasig
budskapet
– att
alla fastigvärdfamiljer
emot
eleverna,
så fortfarande
heter
i
Rasbobygden
erbjuds
möjligheten
till
bredband?
söker skolan hjälp med det.
Fick
”menelever
inte kan
det gälla
Kan häromdagen
du tänka dig frågan
att ta emot
kontakta
Annoss?”
CaPersonen
fanns
i
Borrlövsta-området
och
jag
har
lovat
rolin Lundgren eller Åsa Wanhainen på Gåvsta skola
en
person
från IP-Only
till Borrlövsta-föreningens
årstelefon
018-727
14 84 eller
018-727 74 78. Mailadresmöte
majann.carolin.lundgren@uppsalaskolor.net
med upp till bevis – ett erbjudande till talla!
sernai är:
eller
asa.wanhainen@uppsalaskolor.net

Nu är kunderna, med något undantag, inom hela området Rasbo Väst (Ängeby-Örby-Vallby-VästerbergaSkeke) uppkopplat och responsen verkar motsvara
��������������������������
förväntningarna
med stabilitet och hastighet.

�������������������������������
I området
Rasbo Söder (Gåvsta-Hov-Sursta-Älvgärde�����������������������������
Frötuna-Karby)
är två tredjedelar av nätet nedgrävt.
������������������������������
Runt Gåvsta-Lejsta-Hov har iblåsning av ﬁbern påbör����������������������������
jats och några abonnenter blev också inkopplade till jul.
������������������
Samförläggning
med Vattenfall genomförs i Nyvla-Öst������������������������
� minsersta-Ströja-Storbolsäng-Gulunge, vilket avsevärt
kar ingreppen med egna schakt i området. Kompletteringarna
och de
enskildainformerar
fastighetsanslutningarna
Vägverkets
ansvariga
och svarar på utförs
fråavgor
KJsom
som
ordinarie entreprenör
i området.
vägbygget.
Kommunalrådet
Stefan Hanna
(Järstadal-Tibble-Kölinge-JobsbynﬁInnsRasbo
på platsNorr
inhämtar
synpunkter och svarar på fråNyby-Skeberga-Ubby-Stavby-Sunnersbol)
är större degor om kommunens åtgärder för traﬁksäkerheten.
len av markavtalen klara och entreprenadavtalen underNågra frågor som kan dyka upp under kvällen
tecknas. Med en gynnsam vinter beräknas grävningarna
är:
påbörjas i februari med uppkoppling vår/försommar.
När blir allt klart? Varför går vägbygget så sakta?
Till område Norr har även Rundvedens Fiberförening
Hur och var blir påfarterna till 2+1-vägen? Blir det
(Krogen-Tallboda-Gränome-Nygården) anslutits genom
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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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 ﬁnns med och
sponsrar, allt från Företagsamma kvinnor och Rasbo
kyrkoråd till Hall 2000 och ICA Allköp.

RiS och Ristaren önskar er alla
���������������������������
ett riktigt Gott Nytt År!

������ � �������

���������������
Nu prövar Stavby skola nya grepp för att göra matematiken lättare gripbar för eleverna. Lärarna har varit
������ ��� ������� �� ��� ��������� ������ ������� �� ����
på vidareutbildning i den speciela pedagogik som an�������������������������������������������������
Nästaoch
nummer
16 februari �������������������������������������������������������
med manusstopp 30 januari.
vänds, och nu har kommunen
kyrkanutkommer
också kommit
����������������������������������������������������������
överensAnsv.utg.
om markfrågan.
Nu ska
det alltså
anläggas en
Lars-Gunnar
Karlsson,
kpu.eneby@gmail.com.
Redaktör Martin Öjes, ristaren@rasbo.org
���������������������������������������
”matte-trädgård” vid Stavby skola
på
mark
som
delvis
Redigering/layout: Mia Rosendahl,
mia.r@telia.com
��������������������������������������
hört till kyrkan.
Bli
i RiS: 50kr
per person
till PG 195883-4. Ange namn, telefon, e-post!
Pengar
tillmedlem
projektet kommer
från Uppsala
kommun.
������ � �������

1

UL förändrar traﬁken augusti 2017 –
glömmer Lejsta-Henriksberg-Hov!
2+1-väg Uppsala-Alunda och kan idag bara nyttjas av
resenären med linje 811 mot/från Östhammar. Den resenären har nog ännu inte stigit på, men nu kan detta läge
ges sin rätta potential som vänd- och omstigningsläge
för linje 118 och traﬁkförsörjning Hov-HenriksbergLejsta-Gåvsta i den kommande traﬁkplaneringen.
Servicen och mottagandet av resenären har heller inte
utvecklats avseende väderskydd och pendlarparkeringar.
Väderskyddens antal har i stället reducerats de senaste åren och påverkar ofta resenärens upplevelse av resan
med att bli alltför vindpinad och blöt.
Vidare har pendlarparkering tillkommit vid Stavby
och då kopplat till det nya hållplatsläget, när fyra hållplatslägen togs bort med ökat avstånd för resenären. I
övrigt har inga pendlarparkeringar tillkommet, utan ULs
resenärer fortsätter störa traﬁksäkerhet i vägområden eller utnyttja privata markägares goda vilja. Svaret i detta
har alltid varit undvikande från UL med ett spel mellan
Landsting, Kommun och Traﬁkverket. Samtidigt är alltid parterna för en utveckling med ökat kollektivåkande,
medan resenären fortfarande tvingas ”tjuvparkera” vid
t.ex. Gl. Gränome Vsk, Lydinge Vsk och Frötunakorset.
Rasbobygden ser fram emot att UL genom dialogträffarna och inkomna synpunkter beaktar framkomna behov av förändringar vid sitt beslut i mars.

UL har presenterat ett förslag om förändringar av
sin traﬁk Östhammar-Uppsala med tillämpning från
augusti 2017 i syfte att öka antalet resande genom
tillgänglighet och minskade restider. Företrädare
för UL har träffat bl.a. Rasbo i Samverkan (RiS) samt
besökt ICA Lindbacken och Alunda genom öppen dialog pröva förslaget.

Förslaget har stort fokus på restiderna, vilket inte minst
har varit tydligt här från bl.a. Stavby-området med
ett klart minskat resandeantal i och med nya vägens
snabbhet och jobb i t.ex. Boländerna ger bilen halverad restid. Här fångar just linje 886 med sin omläggning från Hov, att följa väg 288 till Uppsala, framförda
önskemål om minskad restid. Gåvsta och Vallby mot
Uppsala får sin traﬁk tillgodosedd med en ny busslinje
118 Uppsala-Gåvsta via Örby-Vallby-Skeke. Ny linje
vid Gränby Centrum i axeln Österleden-Fyrislundsgatan ger kortare restid till arbetsplatser i Bolandsområdet.
Men med förslaget drabbas Lejsta-HenriksbergHov, att bli helt utan busstraﬁk! Här har UL inte ansträngt sig, trots att frågan prövats för två år sedan med
massiv kritik. Linje 118 måste ges ett vändläge i Hov
vid anslutningen med väg 288, så även övergång kan
ske till linje 886 för resande från/mot Alunda kopplat
Henriksberg-Lejsta-Gåvsta. Läget har idag den enda
skapade pendlarparkeringen kopplat till projektet ny
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Få full koll på bussen!
Gör så här:
• Gå in på ul.se
• Under Meny klickar du på Reseinfo
Längst ner på sidan under rubriken ”Är bussen/tåget i tid?” klickar du på ”Visa buss/tågstatus”
• Välj Regionbussarna (realtid)
• Leta upp din hållplats i rullistan och tryck välj, eller
skriv hållplatsens namn i sökfältet och tryck sök.
• Och då! Framför dig har du en lista över de i tid närmaste bussarna som går från din hållplats, och dess
faktiska ankomsttid i minuter från stunden. Svårare
än så är det inte!

Vinterns nyckfulla väglag leder inte sällan till stora
förseningar i kollektivtraﬁken. Som bussresenär kan
man då bli stående länge ute i kylan och huttrandes
undra... ”När ska bussen dyka upp?”, ”Kommer den
alls?”, eller...”Har den kanske redan gått?” (för även
om det är ovanligt händer det faktiskt att bussarna
avgår före tidtabell). Känner du igen dig? Eller är
detta kanske anledningen till varför du väljer bilen
istället för bussen?

Om du har en smart telefon, ﬁnns svaren på dina frågor
närmare än du kanske vet. På ul.se ﬁnns realtidsinformation som visar hur många minuter det tar tills bussen ankommer till din hållplats. Informationen stämmer
väldigt bra, men ibland kan man behöva uppdatera sidan med jämna mellanrum för att se om tidsangivelsen
förändrats.

En snabbare väg är att skriva: ul.se/regionbuss/ direkt i
webbläsarens adressfält. Då kommer du direkt till sidan
där du får välja/söka hållplats. Givetvis kan samma information även nås via datorns webbläsare.
Lycka till!
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Spångakorset – mötet mellan
väg 288 och 273, en konstant riskfaktor!

uppe i 70-80 km/tim mot Uppsala förrän en 100 kilometers bil kommande från Alunda blinkar irriterat bakom!
Idag väljer bilisterna ofta vägen via Jönninge/Skoby för
säkrare anslutning vid ”EWE-möbler”, men det är ju fel
att öka traﬁken in genom ett tätbebyggt område!
Vidare stannar skolbussen från grundskolan i Alunda
med barn boende i Spånga vid bykorset i korsningen,
eftersom hållplats saknas före korset och tvingas då
bryta genom alla körfälten med 100-kilometers traﬁk i
ryggen med bara uppsikt i vänster backspegel för att nå
Skoby!
Därtill ﬁnns det en skymd omarkerad lantbruksöverfart i direkt anslutning efter backkrönet mot Alunda
och i det läget har några kilometer enkörfält på väg 288
växlat upp till två körfält med också accelererande omkörare!
I korsningen mellan väg 288 och 273 behövs omgående åtgärder innan olyckan är framme och den enda
snabba och ansvarsfulla åtgärden i dag är hastighetsbegränsning till 50 km i timmen, eftersom det ger samtliga
traﬁkanter egen status och ordning. Skyltar för gående
med körbanemarkering kan anläggas och korsningen får
en ansvarsfull status utifrån sin nuvarande utformning.
Mindre hastighetssänkningar (60-90 km/tim) ger inte
fotgängarna någon status i detta utsatta läge!

Spångakorset är platsen med ständiga risker och nu
kan vi bara konstatera att traﬁkprojektörerna knappast kan kombinera mera av fel och risker med platsens förutsättningar inom området traﬁkmiljö.

Grundförutsättningar med en ny väg med 2+1-standard
är att öka hastigheten och skilja körfälten med t.ex. vajerräcke, men det skapar i korsningspunkter oftast risk
för än allvarligare skador. Att ingen allvarligare olycka
hänt i Spångakorset får ses som rena turen, när hastigheten höjts från 70 till 100 km/tim, vägkroppen breddats, men även fått sämre siktförhållanden och översikt
genom stolpar och stålvajrar!
De oskyddade traﬁkanterna är särskilt utsatta om personen kommer från pendlarparkeringen för att ta bussen
mot Uppsala. När personen står för att korsa väg 288, så
blir personen stående på vägbanan för svängande traﬁk
in på väg 273. Här är det vanligt med högersvängande
fordon från Uppsalahållet ofta lastbilar med och utan
släp och det ﬁnns ingen plats att stiga undan, om inte
personen rent av tvingas ner i vägdiket. Ett annat alternativ är att försöka ta sig till vägmitt före det svängande
fordonet, men då passeras även svängﬁlen till Spånga
och där gör bakomvarande fordon en omkörning!
Det är även en störning vid vänstersväng från väg
273 mot Uppsala, eftersom sikten mot Alunda begränsas med backkrön och även om inget fordon syns mot
Alunda vid starten, så är utsvängande fordon knappt
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Rasbo i Samverkan
håller Årsstämma 2017
Onsdag 1 mars kl.18
Matsalen, Gåvsta Skola

Bioprogrammet
på Stavby bio
”Hundraettåringen som smet
från notan och försvann”
Söndag 8/1 kl. 19.00,
måndag 9/1 kl. 19.00
samt söndag 22/1 kl. 19.00
”Bamse och häxans dotter”
Söndag 8/1 kl. 14.00,
måndag 9/1 kl. 14.00

Årsstämman leds av kom.råd.
Therez Olsson (M)

”Skönheten i allt”
Söndag 15/1 kl. 19.00

Info om Rasbo Vårdcentral.

”Sing”
Söndag 22/1 kl. 14.00

Är Uppsala kommun
en bra landsbygdskommun
för byggande i Rasbo?

”Småstad”
Söndag 29/1 kl. 14.00 och 19.00
”Vaiana”
Söndag 5/2 kl. 14.00

Nu är rätt tid att lyfta dina
frågor in i framtiden!

”Tjuvjägaren – den enkla
människan mot överheten”
Söndag 5/2 kl. 19.00, måndag 6/2 kl. 13.00

Föreslå dig själv eller någon
annan till RiS styrelse

För mer info se hemsidan
www.stavbybio.se

Ge en rak puck in på
kpu.eneby@gmail
eller 070-7530817
Lars-Gunnar
Gärna före 20 januari 2017

Välkommen till
TränaNära pass

RiS Medlemsavgift 2017
Rasbo i Samverkan hoppas att du upplever föreningens berättigande
med kontakter till olika parter för Rasbobygdens utveckling i skilda
sammanhang.

RiS har tagit ställning för aktiva kontakter under 2016 och kan ses i
översikts- och landsbygdsprocesser med Uppsala Kommun, Rasbo
vårdcentral och kollektivtraﬁk med Landstinget, Bredbandsutbyggnad
o.s.v.
För en stark ställning är det viktigt med engagerade företrädare, men
än viktigare med ett aktivt stöd tack vare förtroendet genom ditt medlemskap 2017!
Märk inbetalningen med Medlemsavgift 2017, 50 kr per person,
namn, telefon och e-post! PG 195883-4
För Rasbo i Samverkan (RiS)
Lars-Gunnar Karlsson
Ordförande
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Rasbokils Bygdegård
Onsdagar Afrodans 17:30 - 18:30
Fredagar Senioryoga 09:15 - 10:30
Söndagar Yoga 19:00 - 20:15
Anmälan via sms till Anna 0739-442017
eller via mail anna@trananara.se,
eller till Stina 0704-924219,
stina@trananara.se
Välkomna!

PRO Rasbo-Rasbokil

19/1 kl 13.00 - Grötfest
16/2 kl 13.00 - Årsmöte
Plats: Rasbokils Bygdegård

Rasbokils Nya
Bygdegårdsförening

kallar till Årsmöte
söndag 12 februari kl 18.30
i Rasbokils Bygdegård
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar
och kaffe, te och smörgåstårta
kommer Maj-Lis Lundblad att berätta
och visa bilder om Rasbokil från forntid
till nutid
Välkomna

Trygghetsboende i Rasbo
Vi påminner dig, att det sedan 1990-talet ﬁnns tio trygghetsbostäder
med hyresrätt på Gåvstavägen nr 26- 40.

Den som är intresserad ska ha fyllt 67 år för att ställa sig i kö. Själva
inﬂyttningen sker då personen fyllt 70 år. Riksbyggen hanterar kön och
turordning sker efter anmälningsdatum. För närvarande är det lång kö,
ca 5-6 års väntetid. Ansvarig på Riksbyggen för trygghetsbostäder är
Marlene Eklund tel: 018-189710. Dit ska ansökan om bostad lämnas.
På Uppsala kommuns hemsida kan du få ytterligare information, se
under seniorboende alt. seniorguiden.

Rasbokils Bygdegård

för möten fester och konferenser
är utrustad för 110 personer
konferensutrustning i form av
storbildsskärm och projektor
/nedre plan stora salen samt
40” skärm i mindre konferensrum
med trinettkök /övre plan.
För mer info om uthyrning och
bokning av bygdegården
gå in på hemsidan
www.bygdegardarna.se/rasbokil
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Vem blir Årets Ristare?
Det är dags att nominera personer som kan få hederstiteln Årets
Ristare. Pristagaren utses av RiS styrelse och priset delas ut i samband med RiS årsstämman 2017.

Det ska vara någon person
som på ideell basis gjort en
stor insats för bygden och
människorna inom någon av
socknarna Rasbo, Rasbokil,
Stavby och Tuna, eller för
hela Rasbobygden.
Förslag kan skickas
till RiS ordförande:
Lars-Gunnar kpu.
eneby@gmail.com
eller till någon av de övriga
styrelseledamöterna i RiS.

Välkomna att dansa ut julen
Rasbokils Bygdegård
söndagen 15 januari kl 13 00
Dans kring granen, ﬁka, lotterier
och tomtebesök.
Rasbokils Centerkvinnor

Traditionell barnfest
i Stavby Bygdegård
Trettondag Jul 6 jan. kl. 13
Dans kring granen, tomte,
trolleri och ﬁka

Årets Ristare 2015 var
Hans Ahlström, Rasbokil

VÄLKOMMEN!
Arr. Stavby Bgf, Stavby 4H
och Svenska Kyrkan

Datakursen
”Alla kan Surfa”
Det är fortfarande öppet med anmälan, för dig som ny eller
behöver mer stöd in i bredbandsvärlden.
Tre träffar med: Hur man jobbar i olika program, Surfa,
Bildhantering, Konto till Facebook m.m.
Anmälan till: Gunilla Zetterling,
gunilla.zetterling@telia.com, 070-282 12 60
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Julgransplundring
Tuna bygdegård

6 Januari 2017
kl.13:00
Det blir dans runt granen, ﬁka
och tomten kommer på besök.
Inträde: vuxen 30:- barn gratis.

Knutpunkten –
fd. Rasbomacken i en dagsrapport
På den södra sidan är den uppfräschade verkstadsfasaden och de utökade ljusa verkstadslokalerna värt ett besök hos Rasbo Bilservice
med Roine Björk och hans medarbetare. Företaget är ett helt fristående företag utan kopplingar till märken och instängningar hos olika
bildelskedjor. Det är bara området med plåt
och lack som verkstaden avstår ifrån. I övrigt
görs allt inom bilreparationer, även mot det
senaste av dagens teknologi. Traditionell service, reservdelshantering, däckutrustning och
tillbehör känns bara som vardag, när man hör
företagets långa historia samt även tar det yttersta ur en rallybil med en ”sista smörjelse”
innan startﬂaggan faller och lägger helt klart
en ribba för kvalitén! Roine tycker läget är
väldigt bra med den nu lugnare utemiljön i
och med den ändrade dragningen av väg 288,
men samtidigt ﬁnns inte längre upplevelsen
av något avstånd till Uppsala!
På motstående sida har Godislunden öppet alla dagar kl. 11-20 med sitt sortiment av lösgodis i långt mer än 100-talet
former och smaker samt en mängd olika
kvalitétschoklad. Efter ﬂytten till nuvarande läge har utbudet ökat med kaffe,
läsk, ﬁkabröd, glass, kvällstidningar och
där säsongen med mjukglass fångar även
en vidare kundkrets.
Hela tiden har det framförts frågor
från kunderna från orten och de på genomresa, om möjligheten till någon form
av ett utbud med livsmedel i någon form.
Nu har det under december startas i en
mindre skala som mini/jourlivs med varuutbud främst genom Axfood och Arla.
Du ﬁnner ett basutbud och vi behöver
inte känna oss besvärade vid ”oväntat
besök”! Det ﬁnns Gevalia på hyllan!

Samtidigt har färdiga mackor och husmanskost i lunchlådor
tillkommit i utbudet. Lunchlådor kan värmas i micro och ätas
på plats i serveringsdelen. Godislunden utvecklar och anpassar fortlöpande med sina kunder.
Bredvid ﬁnns Rasbo Pizzeria och Salabacke Bygg i ett hektiskt läge för slutbesiktning av sitt om- och tillbyggnadsprojekt, men kan vara öppnat när Ristaren ﬁnns i din låda. Utifrån detta spar vi ett reportage till nästa nummer av Ristaren
i februari.
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