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Välbesökt
vägmöte
�����������������������
Till mötet om 288:an i slutet av september hade ett
tiotal tjänstemän från kommunen, landstinget och
Traﬁkverket slutit upp för att berätta om nuläget och
svara på��������������������������
frågor. Bygdegården i Stavby var så gott som
fullsatt.
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Bland de ämnen som avhandlades var gång/cykel-vägen
������������������������������
(G/C-vägen),
”väntﬁckor”, vägbelysning, pendlarparke����������������������������
ringar, bussturer och busshållplatser.
Först nästa ������������������
höst kommer G/C-vägen Jälla – Hov att
stå klar. ������������������������
Information ges 4/11 på möte i Gåvsta
� skola.
I delar av G/C-sträckan Hov-Alunda ﬁnns fortfarande
oklarheter om standard och drift. Just nu har sträckan
Vägverkets ansvariga informerar och svarar på fråSpånga-Alunda hamnat i väntläge p.g.a. överklagan till
gor om vägbygget. Kommunalrådet Stefan Hanna
Mark- och Miljödomstolen.
ﬁnns på plats inhämtar synpunkter och svarar på fråFinns en risk att den delen inte kommer att kunna ros
gor om kommunens åtgärder för traﬁksäkerheten.
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också för en pendlarparkering med tio platser i anslutning till busshållplatsen.
Sammantaget kan man fråga sig om färre busshållplatser, avsaknad av vägbelysning och mer krångel att ta
sig till bussen kommer att öka folks benägenhet att välja
kollektivt framför egen bil. Kanske kan en cykelparkering under tak och motorvärmarplintar locka.
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MARGARETA INNINGER

telefon 018-727 14 84 eller 018-727 74 78. Mailadresserna är: ann.carolin.lundgren@uppsalaskolor.nett eller
asa.wanhainen@uppsalaskolor.net

Rasbo i Samverkan inbjuder till
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Onsdag den 4 november kl. 18
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kyrkoråd till Hall 2000 och ICA Allköp.
Projektledare Lars Dahlman, Traﬁkverket
PÅ GÅNG! Ny översiktsplan Uppsala Kommun!
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Uppsala Kommun en tillväxtmotor och
Rasbobygden en del av helheten!
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Kvällen sätter fokus på utveckling,
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investeringar, service m.m. och
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Uppsala Kommun och Rasbobygden

��������������������������������������
PERSPEKTIV RASBOBYGDEN-

UTVECKLA, BYGGA, BO OCH VERKA!

Flexibelt jobb
För två år sedan lämnade hon Kiruna för Tierp. Sedan
årsskiftet är hon vandrarhemsvärd på Gammelgränome.
– Jag ﬂyttade söderut för att jag längtade till längre
somrar och mindre snö, säger Kristina Jonsson.

Det är en dröm som gått i uppfyllelse. Hennes mål har
nämligen länge varit att driva antingen ett vandrarhem
eller också en camping.
Idag arbetar hon heltid som lokalvårdare i Uppsala,
på samma företag som hon var anställd hos i Kiruna.
Planen nu är att efter hand gå ner i arbetstid för att
”lägga mer krut” på Gammelgränome.
Den tidigare vandrarhemsvärden erbjöd bed and
breakfast, men det är inget Kristina är intresserad av.
– Det ﬁnns ett väl utrustat kök på övervåningen i
herrgården som gästerna kan använda, konstaterar hon.
Att vara vandrarhemsvärd i Svenska Turistföreningens regi ger inget fast månadsarvode. Hur mycket man
tjänar beror på antalet övernattningar i stugorna och uthyrningen av herrgårdens festlokaler. Evenemang som
midsommaraftonsﬁrandet och påskens konstutställning,
sköts av Olands hembygdsgille.
– Vi har många långliggare. T.ex. de sju målarna från
Polen som var här i två veckor och jällaeleverna som
bott här några månader.

– Att få bo så här är värt allt, säger Kristina Jonsson, som är
ny vandrarhemsvärd på Gammelgränome.

Som värd för ett vandrarhem av Gammelgränomes modell krävs en hel del ﬂexibilitet. Tempoväxlingarna kan
vara drastiska. Från stilla mörka vinterdagar utan någon
beläggning alls till helger med 50 festglada personer tätt
inpå. Kristina kastades in i jobbet direkt den 5:e januari
när det ﬁrades 60-års-kalas med bord dukade för 50 gäster i festsalarna och fullbelagt i stugorna.
Men växlingarna passar henne utmärkt. Hon stortrivs
med sitt nya liv.
TEXT
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Motorbuller och Bed and Breakfast
Älby gård uppmärksammas med en MC-hjälm i storformat placerad på toppen av gårdens bullervall samt
den vita evenemangstavlan vid infarten 12 km från
Uppsala vid väg 288 strax före Örby.

Gården har en rik historia av traditionellt jordbruk i
Rasbobygden. Den förvaltas sedan 1970-talet genom
en stiftelse inom Akademiförvaltningen, vilken sedan
några år ﬂyttat lantbruksverksamheten till en annan
fastighet inom sin förvaltning.

Jonny
Pettersson
hälsar
välkommen
till
Älby Gård

När RIS besöker gården möter Jonny Pettersson, som är
gårdscentrumets utvecklare och arrendator, upp på mangårdsbyggnadens trapp. I samverkan med fastighetsägaren har en genomgripande upprustning genomförts av
huvudbyggnaden till vandrarhemsverksamhet med åtta
bäddar, ett kök för caféverksamhet samt serverings- och
umgängesytor. Verksamhetslokaler har även till vissa
delar börjat ta form i lantbruksbyggnaderna med bl.a.
pub- resp. festlokal. I delar av djurstallet pågår förberedelse för toaletter och duschar till pågående verksamheter och event, men även med sikte på service till campare.
Vandrarhemsverksamheten är öppen året runt. Sommarmånaderna med semesterresenärer, men beläggningen är bra även övrig tid med arbetspendlare och
weekend med event- och turistbesökare.
Jonnys genuina motorintresse är en del av drivet i
projektet med lokala och internationella bikers genom
Victory Riders Sweden. Han arrangerar bikersresor till
USA, eller tvärtom. Bl.a tre bokningar till våren -16
från USA alternativt en samling på gårdstunet med 70talet ”monsterbilar”!
Det ger ett perspektiv på Älby Gårds stora bredd, från
lokala födelsedags- och bröllopsfester till internationella
motormöten.
TEXT
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Miltals meter rör för ﬁber grävs ner i den uppländska myllan.

Nytt markavtal underlättar byggstart
Fiberprojektet har jobbat fram ett nytt avtal som
stärker markägarnas ställning, och som därför skapat bra förutsättningar för Uppsala Stadsnät att få
tillåtelse att bygga ﬁberstamnätet. Klaffar allt kan de
första hushållen kopplas upp och börja välja tjänster
innan årsskiftet.

Efter ett markägarmöte i augusti uppkom frågetecken
kring det avtal som lämnades ut. Vi i projektet ﬁck avtalet för granskning och kom fram till att en översyn behövdes. Rasbo I Samverkan lämnade ekonomiskt stöd
för att anlita fastighetsrättsliga byrån Argum till detta.
Med hjälp av Argum har vi arbetat fram ett helt nytt
markavtal som undanröjer oklarheter och beaktar väsentliga markägarintressen. Stadsnätet som aktivt medverkat i översynen upplever att tidigare tveksamma
markägare är positiva till det nya avtalet. Det kommer
erbjudas i alla etapper av bredbandrasbo-projektet och
ﬁnns tillgängligt på hemsidan. Också de markägare som
skrivit under med de gamla villkoren får välja att det
nya avtalet ska gälla.

Stadsnätets ambition är att börja bygga i Västra etappen med egna grävmaskiner i slutet av oktober, färdiggrävt innan årets slut. Installationer hemma hos alla
som beställt är tänkta att påbörjas så att en del hushåll
kan beställa tjänster innan årsskiftet. Om vädret tillåter
börjar grävningarna i Södra etappen under fjärde kvartalet, med fungerande uppkoppling under våren 2016.
Efter Södra etappen fortsätter grävarbetet i Norra med
beräknad uppkoppling sommaren 2016. Därefter är det
dags för Östra etappen med beräknad uppkoppling under tredje eller fjärde kvartalet 2016. Alla tider är ungefärliga då mycket kan hända i ett sånt här projekt.
Beställning av tjänster görs när jacket är anslutet och
aktivt – exempel och priser ﬁnns på Uppsala Stadsnäts
hemsida. Betalning för anslutningen görs enligt de val
som gjordes vid beställningen – antingen mot faktura
30 dagar efter fungerande uppkoppling, eller med vald
avbetalningstakt.
Den som ännu inte beställt sin anslutning gör detta
via hemsidan www.bredbandrasbo.se, där också markavtalet ﬁnns att ladda ner.
TEXT : BJÖRN GULLEFORS FOTO : MARGARETA INNINGER

Qstar Vallby

Marknad 1:a advent

Frågor har ställts om Qstar och dess framtid i Vallby.
I en omvärld med förändringar ﬁnns dock inga tankar
på förändring.

Macken tillhör de bättre Qstar-mackarna i landet med
sitt läge, trots att ströpasserarna minskat i och med ﬂytten av 288:an. Den fortsatta utvecklingen bygger på det
lokala behovet för bygdens bilägare och inte minst det
aktiva näringslivets efterfrågan av drivmedel, utan att
behöva investera och underhålla egna anläggningar.
LARS - GUNNAR KARLSSON

Då Rasbokils Bygdegård genomgår en omfattande renovering under en tid framöver, måste
vi för i år inställa vårt årliga luciaﬁrande med
tillhörande hantverksauktion.
Vi har istället fattat beslutet att i samband
med att vi bjuder på 1:a adventskaffe i Rasbokils kyrka även anordna en marknad samma
dag intill församlingshemmet.
Vi återkommer senare med program för detta.
Varmt välkomna
Rasbokils Centerkvinnor
Gunilla Zetterling

Stavbydagen 15-årsjubilerade
I strålande solsken kunde Thomas Bernelind hälsa
välkommen till alla som kommit för att ta del av eftermiddagens utbud som skolan, kyrkan, bygdegården, företagare och 4H-föreningarna tillsammans
kunde uppvisa.

I bygdegården visades kortﬁlmer om bl.a bygdens historia. Filmer som sammanställts av föreningsdeltagare för
15 år sedan. Trevligt att få vara med på undervisningen i
skolan och även se hur undervisningen var upplagd för
50-60 år sedan.
Kyrkan visade upp intressanta föremål, och kyrkobesöket avslutades med en kyrkogårdsvandring.
4H, som stod för ﬁka med dopp, lät oss också få träffa
välskötta djur som getter, höns och kaniner.
Vid marknadsplatsen bjöds på hantverk och loppis
samt möjlighet att fylla magen med hamburgare, korv
med bröd och kaffe med hembakt.
Uppsala Stadsnät ﬁck många frågor om bredbandsutbyggnaden både av de som redan anmält sig för anslutning och av nytillkomna. En rörﬁrma bistod också
med goda råd om uppvärmningssystem för de som så
önskade.
Kl 18.00 öppnades kyrkan för konserten med Zacharias Ehnvall.

4H-föreningarnas djur är ett självklart inslag när bygden bjuder in till fest.

När mörkret lagt sig över Stavby by avslutades dagen i
”grusgropen Stavhalla” där Celeres Nordica, trefaldiga
europamästare i tornerspel, bjöd på en föreställning med
brinnande lansar och svärd, hästar och riddare.
Tack för ett ﬁnt arrangemang
TEXT
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Tuna visar 2015
Tuna Visar som genomförs vart femte år är lokaliserat runt hembygdsgården, skolan och kyrkan. Med
andra ord ett evenemang typiskt för landsbygden.

Denna första lördag i september bjöd på delar av bygdens aktiva företagande och föreningsliv med drygt 35talet utställare och inte minst den traditionella grillhörnans rök och os markerade platsen för rikliga möjligheter till förtäring.
Vidare fanns barnens gemenskap runt kaniner och andra djur samt möjligheten till egen ponnytur, men även
dagens högsta upplevelse. Att i helikopter se bygden i
ett ovanperspektiv!
Dagen bjöd på mycket av hemvändarkänsla och
bygdegemenskap, där bl.a. ett besök på skolan med
möjlighet att ta del av gamla fotoarkiv och skolkataloger som tog besökaren tillbaka i olika tidsperspektiv.

Tre tunagrabbar från skolans årskurs 6-7 underhöll
med gitarr och sång. SPFs kör Tongivarna framförde
under Inger Åkessons ledning delar ur sin repertoar.
Göran Mårtensson tog oss i tankarna tillbaka till byggandet av hembygdsgården på 1930-talet genom att presentera ett antal personer, vars betydelse för uppförande,
fortlöpande arbete och utveckling format bygdegården
till ett av bygdens aktiva nav även 2015.
Kyrkoherden Lorentz Stålberg gav glimtar från mer
än 20 år i kyrkans tjänst och som tunabo.
Uppsala Stadsnät fanns på plats och informerade
om förutsättningarna för bredband till samtliga hushåll
inom två år.
Tuna Visar avslutades med en välljudande konsert
framförd av damkvintetten ”Alt som allt” i Tunas välbesökta kyrka.
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