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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!

Landsbygdsdagen – en lyckad satsning!
Den 17 november blev en dag fylld av aktiviteter i 
Gåvsta skolas matsal och angränsande rum men ock-
så av utställare utomhus. Fokus under dagen var an-
gelägna frågor inom byggande och energi till kultur 
och handel. Kommunens tjänstemän, som också var 
föredragande, fanns tillgängliga hela dagen för att 
kunna svara på frågor.

Invigningstalare var Axfoods hållbarhetschef Åsa Do-
meij och hon samtalade kring handelns påverkan för 
landsbygdsutveckling och hållbarhet. Axfood stöttar af-
färsidkare som vill etablera verksamhet på landsbygden 
och de kan få ekonomiskt stöd utifrån givna kriterier. 
Tänkbara affärsupplägg är Tempo alternativt Handlar´n 
där lönsamhetskravet ser annorlunda ut jämfört med an-
dra butiker. De ser även positivt på att kombinera butik 
för livsmedel med samhällsservice.

Gustav Ståhl m.fl . från IP-Only fanns på plats och bjöd 
på tårta som ett tack och avslut på arbetet med Bredband 
till Alla. Samtliga i Rasbobygden har fått erbjudande att 
installera bredband och projektet har omfattat ca 50 mil. 
Många ortsbor har medverkat på olika sätt så att detta 
har blivit möjligt. En drivande kraft har varit Björn Gul-
lefors och även han fanns på plats.

Ett givande och intressant inslag var ämnet Solel i ett 
kundperspektiv. Kenneth Mårtensson, f.d. vd för Sala-
Heby Energi, fångade publiken med sina kunskaper och 
kunde på ett övertygande sätt visa på fördelarna med 
installation av solpaneler. Intresserade kunde också till-
sammans med honom få ta del av praktiska tips, råd och 
planera eventuella hembesök.
 Lars-Gunnar Karlsson, ordförande för RiS, ledde in 
oss på kommunens programpunkter som bland annat 
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handlade om avloppsinventering. Vi fi ck besked om 
hur många som berörts enligt nya krav och hur de gått 
tillväga. Miljökontorets representanter berättade vidare 
om deras rutiner för framtida tillsyn. Vi fi ck också ta del 
av olika godkända avloppslösningar.
 Vattenfrågan var en annan angelägen fråga för många 
Rasbobor. Tillfälle fanns också att lyssna till informa-
tion om bygglov och ekologisk hållbarhet.
 Underhållningen svarade Håkan Bäfve och Truba-
durerna för, ett välkommet inslag. För de som var fi -
kasugna fanns Röda Korset på plats och intäkterna från 
serveringen går till projektet Ellådcykel för de äldre. De 
som blev nyfi kna på insamlingen kunde ta del av bro-
schyrer och ta en titt på Ellådcykeln som stod uppställd 
i foajén. Representant från Röda Korset Uppsala var på 
besök och kunde svara på frågor.
 Eftermiddagen ägnades åt kulturen och föreningsli-
vet på landsbygden. Vi fi ck ta del av kommunens biblio-
teksstrategi, bokbussens turer och möjligheter till ett ak-
tivt kulturliv. Vi fi ck också höra om vad som händer på 
fritid/idrottssidan. Leader Upplandsbygd informerade 
om olika projekt som är på gång och hur man kan söka 
medel. Nya hundrastgården i Rasbokil var ett exempel 
nära oss, som fallit väl ut i bygden. Inte bara hundarna 
trivs utan det skapar också ett socialt sammanhang.
 Innan det var dags att avsluta tog Lars-Gunnar Karls-
son med oss på en resa in i framtiden samt lät några 
representanter från bygden berätta varför de trivs och 
vad som kan bli bättre.

Kommunens landsbygdsstrateg Malin Olsson, som tidi-
gare under dagen berättat om kommunens landsbygds-
program ”Sveriges bästa landsbygd”, gjorde följande 
sammanfattning. Hon betonade att servicefrågan är 
viktig och att i landsbygdsprogrammet fi nns en önskad 
grundnivå angiven som mål för kommunens priorite-
rade tätorter att arbeta för. En aktuell och viktig service 
är att hushåll erbjuds fi beranslutning. Här kan vi känna 
oss väl framme i Rasbobygden. Det som måste ske för 
att kunna bli Sveriges bästa landsbygdskommun, är att 
möjliggöra för lokala initiativ eftersom lokalsamhället 
känner till de lokala förhållandena bäst. Allra viktigast 
är att nå en känsla av infl ytande och delaktighet hos 
landsbygdsbor, att landsbygdsbors erfarenheter lyfts 
och bekräftas och att alla kommunens invånare kän-
ner att man lyssnar på dem. Hon avslutade med att hon 
upplevt ett stort engagemang från bygden under den här 
dagen.
 Detta var första gången som en landsbygdsdag ge-
nomfördes nära de som bor i bygden och inte inne i stan. 
Det blev en lyckad dag som hörsammats av ett hund-
ratal besökare som rörde sig i lokalerna under dagen. 
Med stöd av detta fortsätter processen och RIS planerar 
att återkomma nästa år igen och då med ett annorlunda 
fokus. Äldrevård, primärvård och skola kan vara ange-
lägna områden.

TEXT OCH FOTO ANN-CHARLOTTE BJÖRKLUND



3

Julbord med integrationsprojektet
Tisdagen den 27 november samlades deltagarna i 
Nyby Visions, RiS och Rasbo Pastorats integrations-
projekt för ett tidigt julfi rande i Rasbo församlings-
hem. En förväntansfull grupp av invandrarkvinnor 
och män, som vid tidigare träffar bjudit på mat från 
sina egna kulturer, bjöds denna gång på ett svenskt 
julbord. 

Maten hade lagats av PRO:s kvinnliga mat-
lagningsgrupp, som dukade fram ett välsma-
kande urval av rätter, allt från inlagd sill till 
Janssons frestelse och Ris à la Malta. Det 
blev mycket uppskattat av alla deltagare! 
Innan maten serverades fi ck gruppen även 
pröva på julpyssel och att sjunga traditionel-
la svenska julvisor. Staffan Björklund ack-
ompanjerade sångerna och underhöll under 
måltiden. RiS samordnare för verksamheten, 
Britt-Sofi e Karlsson och pastoratets försam-
lingspedagog Kerstin Åsberg ledde träffen 
till alla deltagares stora förtjusning.

UNT gjorde även ett trevligt reportage som publicera-
des i tidningen den 28 november. Reportaget, och några 
bilder från träffen kan läsas på www.unt.se, sök på ”In-
tegration med julmat och tomteluvor”.

TEXT & FOTO: STAFFAN BJÖRKLUND

DITT medlemskap 2019 i Rasbo i Samverkan. Snart går även RiS in i ett 
nytt år och hoppas även då på ditt stöd för att driva aktiv utveckling av Rasbobygden!
Vi kan se olika landningsvarv i enskilda frågor och resultat i starka gemenskaper, som ”Bredband till Alla” med 
det mest heltäckande bredbandsutbudet på landsbygden inom Uppsala Kommun med sina bortåt 50 mil och 
oberoende av fastighetens läge! Den åter öppnade Rasbo Vårdcentral är en annan framgång tack vare gemen-
sam kraft eller med Landsbygdsdagens möjligheter för var och en till mötet med ett fl ertal förvaltningar och 
tjänstemän på den lokala arenan Gåvsta Skola.

Vi behöver samla den lokala kraften för bl.a. framtidens barnomsorg, skola och fritid med kvalité och närhet 
utifrån människors enskilda behov och livspussel. Listan kan göras lång, men inte oöverstiglig! Med ditt med-
lemskap 2019 stärks Rasbobygdens delaktighet och öppenhet inom Uppsala Kommun!

Sätt in 50 kr per person till Pg 195883-4! Ange namn, telefon och e-post, 
så vi kan dela en stark gemenskap inom bygden.

Framtiden är ogjord och vi gör den än bättre tillsammans med ditt medlemskap 2019!

Nya väg 288 med minst fem fel!
Spångakorset väg 288/273 för två veckor sedan var 
det åter en kraftig kollision mellan två fordon med 
stora materiella skador. 100 km/tim tar! När ska det 
bli en hastighetssänkning och/eller ombyggnad?

Nybykorset väg 288/679 byggt för ej vänstersväng mot 
Alunda. Hålet i vajern avsedd endast för lantbrukets be-
hov till fälten på andra sidan. När för många bröt mot 
förbjuden vänstersväng togs förbudsskyltar bort utan 
anpassa korsningen!
 Gammel Gränome vsk fr. Alunda och svänga över 
vägen i två körfält med 100 km/tim i ryggen, om man 
nu förstår att använda väntfi ckan till höger samt sköta 
all säkerhet bakåt i backspeglarna!

Örbykorsningen väg 288/673/659 har fått sänkning till 
70 km/tim, men alltför många trafi krörelser sker utifrån 
”känna sig fram” pga. skymt läge med räcken, skyltar 
och kurva samt dåliga svängradier.
 Busshållplatserna vid Jälla med hastighetshöjning till 
60 km/tim och dagliga överrusningar av elever bakom 
bussarna fr. Uppsala. Alla bilister försöker undvika 
olycka, men snart händer det!

RiS önskar att Trafi kverket står upp för sin nollvision 
under 2019 och byter fokus från noll visioner under ett 
antal år!
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Var med och ge ett bidrag till 
specialcykel till vårt äldreboende 

är att Vigmund äldreboende så småningom ska kunna ha 
en cykel av varje typ. Frivilliga personer, personal och 
anhöriga, som vill cykla, sk cykelpiloter, kan utnyttja 
cykeln efter att ha genomgått en utbildning på cykelns 
funktioner.

Vill du hjälpa till att förgylla vardagen för våra äldre på 
Vigmund och stödja denna verksamhet tar vi tacksamt 
emot gåvor. Du kan sätta in pengar på Rasbobygdens 
Rödakorskrets plusgirokonto 18 44 09-1 eller
swisha till nr 073-27 46 784 Mattias Sundstedt. Ange 
Cykel Vigmund.

TEXT: GUNILLA PHILIPSSON

I dagsläget har vi medel till minst en halv cykel. Det 
fi nns två typer av cyklar, dels en lastcykel där två per-
soner kan åka samtidigt och dels en cykel som kopplas 
direkt på en rullstol.
 Vår förhoppning är nu att kunna beställa en cykel i 
februari för att den ska kunna levereras under våren. 
Vilken typ av cykel är ännu inte beslutat. Målsättningen 

”Cykling utan ålder” är ett projekt där frivilliga cy-
klister erbjuder äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning möjlighet att medelst anpassa-
de specialcyklar få komma ut i friska luften och få 
uppleva bygden och naturen omkring dem. Idén kom-
mer från Danmark där konceptet blivit en succé. Det 
har nu spridit sig till många länder i Europa.

Riksföreningen ”Cykling utan ålder 
– Sverige” bildades 2017. Verksamhe-
ten bedrivs i partnerskap med Svenska 
Röda Korset. Riksföreningen skapar 
kontakt med landets kommuner för att 
sprida information om projektet. Ett 
fl ertal kommuner har nappat på detta 
och blivit medlemmar i föreningen för 
att på detta sätt stödja verksamheten 
som ger ett uppskattat tillskott i kom-
munens äldreomsorg. Uppsala är en av 
de kommuner som ställt sig positiv till 
projektet. I dagsläget fi nns nio cyklar i 
kommunen utplacerade på olika plat-
ser, varav några på äldreboenden. En 
av cyklarna förfogar Uppsala Röda-
korskrets över. Cyklarna har köpts in 
med hjälp av bidrag från organisatio-
ner och sponsrade medel från företag 
och privatpersoner.
 På äldreboendet Vigmund i Ras-
bo väcktes intresset för projektet då 
Rasbobygdens Rödakorskrets lånade 
specialcykeln från Uppsala Rödakors-
krets under några dagar i augusti och 
ett fl ertal av de boende fi ck pröva på 
att komma ut på en cykeltur. Det blev 
mycket uppskattat och önskemål upp-
stod direkt både från personal och boende att få en egen 
cykel till Vigmund. Frågan var hur Röda Korset skulle 
gå vidare. Då uppenbarade sig Mattias, en riktig cyke-
lentusiast och när han träffade på ett cyklande ekipage 
från Cykling utan ålder i Uppsala tändes hans intresse 
för att hjälpa fl era att komma ut på cykel. Som boende i 
Rasbo i närheten av Vigmund äldreboende tog han kon-
takt med boendet, lånade en cykel i Uppsala och erbjöd 
sina tjänster. Han mottogs med stora famnen. Arbetet 
påbörjades att skaffa fram pengar för att köpa in en spe-
cialcykel till Vigmund äldreboende. Kostnaden för en 
cykel ligger på 65 000 – 70 000 kr + moms. Rasbobyg-
dens Rödakorskrets hade redan beslutat att reservera 20 
000 kr till en specialcykel till Vigmund. Mattias, som 
är en handlingskraftig man, startade en egen insamling 
dels genom att kontakta företag och föreningar i Rasbo 
och dels via affi schering.
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RiS fi berprojekt innebar att alla i Rasbobygden er-
bjöds fi ber till samma villkor, även de som bor avsi-
des. Av totalt 1.747 beställningar är nu 1.624 drift-
satta och klara. Att satsningen lämnar projektform 
innebär inte att det är kört för nyinfl yttade att få fi ber. 
Tvärtom. Snart öppnar IP-Only eftermarknaden, dvs. 
det blir möjligt för nyinfl yttade att beställa anslut-
ning till det färdiga nätet.

Samarbetsprojektet mellan Rasbo I Samverkan och IP-
Only att erbjuda fi ber till alla till ett skäligt pris avslu-
tades med kaffe, tårta och tal på Landsbygdsdag Ras-
bobygden som anordnades av RiS.
 – ”Här i Gåvstaskolans matsal har jag stått många 
gånger”, konstaterade Gustav Ståhl från IP-Only. ”Och 
i alla möjliga bygdegårdar i närområdet. Och nästan all-
tid har det varit smockfullt. När nu projektet avslutas 
har vi med 50 mil fi berförläggning täckt hela Rasbo-
området”.
 Men riktigt alla som beställt har inte fått fi ber ännu. 
Drygt hunda hushåll återstår, där majoriteten kommer 
driftsättas under december-januari. Här manar Gustav 
Ståhl att komma ihåg att ha fi bermottagaren påslagen 
för att jacket ska aktiveras. För att nå ca 30 hushåll i 
Norra etappen pågår ett ledningsrättsärende, så där styr 
också handläggningstiden. Att fi berprojektet avslutas 
innebär alltså inte att de som ännu inte fått fi ber kom-
mer glömmas bort.
 Västra och Södra etapperna är färdigdokumenterade 
men detta ska kvalitetssäk-
ras. När det är klart kom-
mer intrångsersättning börja 
betalas ut. Ambitionen är 
att detta påbörjas under för-
sta kvartalet 2019 och att de 
fl esta ska vara klara till som-

Rasbobygden täckt 
med fi ber

Gustav Ståhl, Åsa Grönlund och Kristian Ellboj 
representerade IP-Only på Landsbygdsdagen

maren 2019. Då får också markägarna sina kartor över 
var fi bern är förlagd.

Motsvarande processer inleds för etapperna Norr och 
Öst först efter att godkänd slutbesiktning skett. Detta 
blir alltså senare än för Södra och Västra etapperna. För 
de som bygger nytt i Rasbo-området eller som övertar 
ett hus som inte har anslutning så gäller följande. Först 
ska det ursprungliga projektet stänga helt enligt ovan. 
Dvs slutbesiktning, inmätning och dokumentation ska 
vara klart. Då kommer en eftermarknadskampanj göras 
med utskick till icke anslutna adresser i området – pris-
sättningen för en sådan anslutning blir individuell och 
beror bla på avstånd från ditt hus till kopplingsskåp. 
Detta inleds alltså först i Västra och Södra etapperna, 

sannolikt redan under 2019. Den som är 
intresserad av anslutning rekommenderas 
göra en intresseanmälan via 
IP-Onlys hemsida eller att ringa till 
kundtjänst 0200-43 00 00 
(kl. 08:00 – 17:00).

TEXT: BJÖRN GULLEFORS

Telia nu möjligt 
på fi bern
Under utbyggnaden och vid alla informationsmöten 
som var runt fi bern var svaret detsamma. Det fi nns ett 
stort utbud av leverantörer, men Telia vägrar att leve-
ra annat än i det egna nätet. Och tittar man i IP-Onlys 
tjänsteportal så fi nns inga erbjudanden från Telia. Men 
fl era har testat och det går att beställa Telias tjänster om 
man istället går in via Telias hemsida och söker på den 
egna adressen.
www.telia.se/privat/bredband

Rasbo i Samverkan Årsstämma 2019
6 mars kl. 19 i Matsalen, Gåvsta Skola

• Kommunalrådet Tobias Smedberg (V) leder års-
stämman med tillhörande redovisning och val. 

 Tobias tar oss sedan med på resan ”Ny mandat-
 period 2019-2022 för landsbygden i Sveriges  

fjärde Kommun”!
• ”Kvarteret Vigmund 2019-2022” medv. kommun 

och region
• Dags för förslag på ÅRETS RISTARE – 
 en person med engagemang och insats 
 inom Rasbobygden. 

Lämna ditt förslag till Lars-Gunnar,  
070-7530817, kpu.eneby@gmail.com

VÄLKOMNA till ÅRSSTÄMMA 2019 – 
På spåret för framtiden!
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Tuna Utvecklingsgrupp 
på studiebesök i Oxsätra
Ett lokalt projekt har under året startats för att för-
bättra servicen i Tuna City. Projektet är en del av Upp-
sala kommuns ambition att bli Sveriges bästa lands-
bygdskommun och Tuna har utsetts som en av tio s.k. 
servicenoder inom kommunen.

En utvecklingsgrupp bestående av åtta engagerade by-
bor bildades tidigare i år. Gruppen har haft ett antal 
träffar under hösten då man inventerat både behov och 
möjligheter. Invid Hassans affär i Tuna, som är en vik-
tig centralpunkt i bygden, fi nns en tom lokal. Den kan 
byggas om och inredas till serviceställe med plats för 
fi ka, informationssökning på dator, hyllor för bokbyten, 

tillgång till hjärtstartare m.m. Den skulle också kunna 
vara rastställe för hemtjänsten och bokbussen. Affärens 
service skulle kunna utökas med utlämning av post och 
andra beställningsvaror. En framtida tankstation i sam-
verkan med Bresons har diskuterats.

Fyra personer i gruppen gjorde den 8 december ett stu-
diebesök i Oxsätra, som också utsetts till en servicenod 
inom kommunen. Affären i Oxsätra övertogs 2014 av 
en ekonomisk förening i bygden och gjordes då om till 
”Handlarn”. Ordförande i föreningen är Gerth Suber, 
som också är den främsta eldsjälen i Oxsätra. Affären 
har moderniserats, har apoteksvaror och är utlämnings-
ställe för systemvaror. Till planerna hör att bli utläm-
ningsställe för Posten. Just nu pågår byggnationen av en 
tankstation intill affären.

En mindre del i affären har inretts som serviceställe med 
sittgrupp, fi kabord och stolar samt en dator för sökning 
av information. Hela affären ger ett mycket trevligt och 
inbjudande intryck och vi blev mycket inspirerade av 
hur mycket vi faktiskt skulle kunna göra också i Tuna.
 Klart är att bybornas engagemang behövs – både 
praktiskt och ekonomiskt – för att kunna erbjuda en 
långsiktigt god service i och vid affären i Tuna. Has-
sans medverkan är viktig för oss alla och han är positivt 
inställd till att uppgradera affären. Lokalägaren (Anna-
hus/Tunastugan) fi nns med i gruppen och är också en 
viktig aktör i planeringen.

Mer information om projektet och gruppens tankar 
kommer att ges i ett allmänt informationsmöte i byg-
degården i början av 2019. Gruppen behöver svar på 
frågor som:
• Är det bra med ett väl genomtänkt serviceställe ”mitt 

i byn”?
• Kan exemplet i Oxsätra stå som modell för ett för-

bättrat Tuna City?
• Hur köptrogna kommer Tunaborna att vara om affä-

ren moderniseras?
I utvecklingsgruppen ingår i nuläget Lennart Carlsson, 
Robert Eriksson, Brian Högman, Lars-Gunnar Karls-
son, Sivert Nordstrand, Inger Pettersson, Håkan Stark 
och undertecknad, som tills vidare är projektledare. Hör 
gärna av dig till oss med frågor och synpunkter!

TEXT: RUT BOSTRÖM

Fr. v. Gerth Suber, Rut Boström, Sivert Nordstrand, Inger Pettersson
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Rasbokils Hembygdsförening
Släktforskningsträffar

Börjar måndag 24 januari kl.18 
i Bygdegården Tibble. 

Plats fi nns både för nybörjare och 
de som vill fortsätta.
Soldattorpsträffar

Vi fortsätter med inventeringen av soldater och 
torpen med början

torsdag 14 februari kl.19 i Bygdegården Tibble

Anmälan eller förfrågningartill båda träffarna:
Maj-Lis Lundblad telefon 0705-542-272

e-post majlis.lundblad1@gmail.com

PRO Rasbo-Rasbokil
Önskar sina medlemmar en 

Riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
Vi vill också passa på att tacka alla som skänkte 

vinster och paket till stora lotteriet och 
paketauktionen.

17 januari kl 13.00 i Bygdegården Rasbokil 
har vi Grötfest och dansar ut julen

14 februari kl 13.00 i Bygdegården Rasbokil,
håller vi Årsmöte. 

Dagens gäst och underhållare Viktor Odeheim.
Hjärtligt välkommen!

Vårens träningspass!
Rasbo gymnastikförening ordnar träning i 

Hall 2000 under våren. Vi ser framemot stor 
uppslutning i alla åldrar.

Måndagar kl 19.15–20.30 Tabata.
Onsdagar kl 17.00–18.00 
har vi två parallella pass:

1. Cirkelträning för föräldrar och barn från 6 år 
(man får även komma utan barn).

2. Boxningsinpirerat pass eller annat i den 
andra delen av hallen.

Barn 3-6 år
Måndagar kl. 17.45–18.30 

Anmälan öppnar 7 jan kl.8.
Barngympa-ledare sökes!

Du kanske redan nu åker med ditt barn till Hall 
2000 varje måndag och kan tänka dej att komma 

lite tidigare och hjälpa till att ta fram träningsma-
teriel och assistera under gympan?

Vi behöver 2 ledare och ser gärna att anhöriga till 
yngre barn kan vara med som ledare. Låter det

intressant? Hör av er på vår gemensamma e-post, 
rasbobarngympa@hotmail.com med intressean-

mälan och eventuella frågor.

Lättgympa seniorer
Onsdag kl 9.00–10.00 i Rasbo motorklubbs lokal.

Priser
Barn 250 kr per termin

Vuxen 450 kr per termin

Information om när passen startar, 
kommer att fi nnas på hemsidan.

Varmt välkomna till träning!
Styrelsen

Datakurser
Inte för sent att anmäla dig till datakursen –

ny omgång börjar i januari!
Agendan blir nu mer inriktning på:

Internetbank; betala räkningar, kolla saldon 
och transaktioner

Internetsökning; användning av olika sökmotorer, 
ändra förvalda sökmotorer, Spara resultat.

Internetbank i mobilen; kolla saldon och 
transaktioner. Skanna och använda kameran.

Internethandel.
Bankid; beskrivning av funktion och 

användningsområde.
Mobilt bankid • Swish • Sms-parkering

Ta med dator, surfplatta, mobil, Bank-ID-kort 
så får du hjälp direkt

Anmälan till Gunilla Zetterling, gunilla.
zetterling@gmail.com

070-282 12 60
Start blir när vi blir en grupp på 8-10 personer och 

plats blir troligen Stavby bygdegård
och kostnad 100:-

Kursledare Tomas Persson
Välkomna!

Julgransplundring i Tuna bygdegård
Lördag 5:e januari kl 13-15

Inträde+fi ka 50:-/vuxen, 20:-/barn
Dans runt granen, tomten kommer, fi skdamm, 

korv med bröd till försäljning.
Välkomna!

Rasbokils Nya Bygdegårdsförening
kallar till Årsmöte 

Rasbokils Nya Bygdegårdsförening
kallar till Årsmöte 

Rasbokils Nya Bygdegårdsförening

24/2-2019 kl 18.30
i Bygdegården Tibble Rasbokil

Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Välkomna!

Rasbokils Bygdegård
Vi erbjuder fi na lokaler för olika aktiviteter och fester, 

fullt utrustat kök med diskrum.
Till festlokalen fi nns utrustning till 100 personer 

sittande i denna lokal fi nns också projektor 
och storbildsskärm.

Konferenslokalen på övervåningen är lämplig för 
mindre möten, studiecirklar och andra aktiviteter med 

40” bildskärm och trinettkök.
Internetuppkoppling fi nns i hela huset

För mer info om vad som gäller uthyrning och 
bokning telefon 076-351 00 76

www.bygdegardarna.se/rasbokil
e-post rasbokilsbygdegard@gmail.com

facebook Rasbokils Nya Bygdegårdsförening
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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!

Barnfest med julgransplundring
Söndagen den 13:e januari 2019 kl 13 00

är du/ni varmt välkomna till Rasbokils Bygdegård 
att dansa ut julen.

Vi fi kar, dansar kring granen och väntar på tomten och 
så klart gottepåsar till alla barnen.

Välkomna
Rasbokils Centerkvinnor

Pingisträning
Måndagar mellan 17.30 – 20.00 

för skolbarn i åldrarna 6 år upp till 15-16 år. 
Grupperna är åldersindelade.

Torsdagar mellan 20.00 – 22.00 
träningstid för äldre ungdomar/vuxna.

Alla är välkomna till Rasbokils Bygdegård. 
Kontakta föreningen KilensIF@gmail.com

Ledarna

Barnfest Stavby Trettondag Jul
6 januari kl. 13.00 

är det barnfest i Stavby.
Julandakt, servering, lotter, dans kring granen och 

tomten kommer med godispåsar.
Marielunds dockteater uppträder.

Varmt välkomna
Stavby Bygdegårdförening, Stavby 4H, 

Stavby församling

Stavby Bio - 
kommande fi lmer 25/12 – 27/1

Juldagen 25/12 kl 14.00 ”Bamse och Dunder-
klockan” (Sv. tal) Animerad familjefi lm. Barntil-
låten. 80:-

Juldagen 25/12 kl 19.00 ”Lyckligare kan ingen 
vara” Komedi, Romantik. 100:-

Söndag 13/1 kl 19.00 ”Lyckligare kan ingen vara”
Komedi, Romantik. 100:-

Söndag 20/1 kl 14.00 ”Mary Poppins kommer till-
baka” Musikal, Familjefi lm. 100:-

Söndag 27/1 kl 19.00 ”Britt-Marie var här” 
Drama, Komedi. 100:-

Vi tar emot kontanter, kort- och Swishbetalning.
Mer info om fi lmerna samt trailers och förköp av 

biljetter, gå in på hemsidan www.stavbybio.se

Vi önskar alla en 
God Jul
och ett

Gott Nytt År!Gott Nytt År!

i önskar alla en i önskar alla en 

Nästa nummer utkommer 14 februari 2019 med manusstopp 28 januari.
Ansv.utg. Lars-Gunnar Karlsson, kpu.eneby@gmail.com. 

Redaktör Martin Öjes, ristaren@rasbo.org
Redigering/layout: Mia Rosendahl, mia.r@telia.com 

Bli medlem i RiS: 50kr per person till PG 195883-4. Ange namn, telefon, e-post!

i samverkan med

Martinez
Årets dansband 2018

kommer och gästar Tuna bygdegård
Boka datumet! 2:a mars 2019!


