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Skadegörelse
i Gåvsta-området
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Ristaren har fått följande upprop från en boende i
Rasbo. Redaktionen vill hjälpa till med att informera
om den skadegörelse som skett bland annat i området
kring Gåvsta
skola och Rasbo kyrka.
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Nu prövar Stavby skola nya grepp för att göra matematiken lättare gripbar för eleverna. Lärarna har varit
på vidareutbildning i den speciela pedagogik som används, 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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• Skadegörelse på utegymmet bakom skolan
• Kastat ut stora stenar i tunneln under rondellen vid
Godislunden
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Peggy Alexandersson

Gåvsta skolas och Rasbo pastorats
syn på skadegörelsen
Ristaren har även tagit kontakt med Rasbo Pastorat
och Gåvsta skola och presenterar deras information
och uppmaning nedan.

Den senaste tiden har tyvärr ett antal händelser inträffat
där saker och ting blivit förstörda. Skolan har drabbats
men i ännu högre grad har kyrkan blivit utsatt. Vi har
även hört att privatpersoner blivit drabbade, så även ortens lantbrukare.
Detta sker framför allt under kvällstid samt under
helger. Vi vet att skolan är en samlingsplats för barnen
under lediga stunder. Det är inte ovanligt att det är ganska många barn från mellanstadieålder upp till högstadieålder som samlas på skolan under tid då skolan är
stängd. Det är helt ok såklart så länge det inte innebär
att tiden ägnas till att förstöra saker och ting.
På skolan har några fönster krossats. Vid något tillfälle har någon förstört delar av rampen till paviljongen. Stenplattor har brutits upp. Kyrkan är ännu värre
drabbad av skadegörelse. Där handlar det om att några
plockat bort stenar ur kyrkogårdsmuren så att den behöver repareras, gravstenar har skadats, sönderkastad
belysning, gravlyktor har förstörts. Nu senast har några
förstört en stor dyrbar gravlykta där anhöriga haft möjlighet att placera gravljus.
Det som dessutom inträffat är att ett antal ensilagebollar blivit uppskurna och därmed förstörda. Vi känner
också till att privatpersoner råkat illa ut med till exempel förstörda brevlådor. Plogpinnar har blivit uppryckta
och hittats här och var.
Allt detta sammantaget är alldeles för mycket. Det
kostar en hel del pengar och orsakar mycket merarbete.
Tid som vi hellre lägger på andra saker.

Vi vill få stopp på denna skadegörelse. Det är helt uppenbart att det är barn boende i närområdet som ligger bakom detta. Vi är helt övertygade om att det ﬁnns
många som känner till vilka de skyldiga är. En uppmaning till vårdnadshavare eller barn att kontakta skolan
eller kyrkan och berätta vad ni känner till. Om ni tar en
sådan kontakt så kommer vi att hantera tipset varsamt.
Det innebär att vi inte kommer att avslöja för någon av
vem vi fått informationen.
Med hopp om en förbättring!
Hans Kvick
Bo Ekstrand
Rektor Gåvsta skola
Kyrkoherde Rasbo pastorat

Vill ni starta nattvandringar?
För att göra något som kanske kan stoppa den skadegörelse som beskrivits ovan, kan man bilda en
grupp som nattvandrar på utsatta ställen i bygden. Det ﬁnns ideella organisationer som organiserar
nattvandringar och stödjer de som vill starta en sådan grupp. Man samverkar nära med polisen och
myndigheter men är helt fristående. Information om vilken hjälp man kan få, ﬁnns till exempel på nattvandring.nu och nattvandrarna.se.
Man kan ställa upp enskilt som volontär eller bilda en grupp som vill starta en egen verksamhet.
Nattvandrarna Sverige erbjuder bland annat tillgång till jackor och material speciellt framtagna för
Nattvandrarnas behov, ett bidrag på 1000 kr för att täcka de mest nödvändiga kostnaderna och en
försäkring som skyddar din grupp under vandringen. Nattvandrarna har en egen utbildning som bland
annat handlar om bemötande, drogfrågor, första hjälpen och lag & rätt.
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RiS studiebesök i Fjärdhundraland
En solig men kylig höstdag gjorde RiS styrelse ett
studiebesök för att lära oss om föreningen Fjärdhundraland och deras arbete för att göra sin bygd attraktiv för besökande. Vi samlades på Landsberga
gård som ligger mellan Örsundsbro och Enköping och
blev väl mottagna av Mats Thorburn, ordförande i
Fjärdhundraland ekonomisk förening, och Joakim
Sandqvist, en av två bröder som arrenderar Landsberga gård.

Mats berättade om föreningen som bildades 2011 genom ett Leader-projekt för att skapa möjligheter att utveckla bygdens olika företag, främst inom besöks- och
upplevelseverksamhet samt lokalt producerad mat och
hantverk. Från en blygsam start har föreningen nu cirka
120 företag och föreningar som medlemmar. Dessa betalar en liten summa per år för att ﬁnansiera gemensam
marknadsföring och aktiviteter. För att engagera boende
och besökare har man bland annat anordnat loppis-, rebus-, antik- och trädgårdsrunda. Många av företagen erbjuder övernattning och naturnära verksamheter. I sommar har det varit många besökande under Corona-restriktionerna som gjort att ﬂera har ”hemestrat” i stället
för att resa utomlands. Konferensverksamheten har gått
ner, men försäljning i de olika gårdsbutikerna har gått
upp. Föreningen har skapat ett väl fungerande nätverk
som är särskilt viktigt för de som vill starta nya företag.
Man möts i nätverket ﬂera gånger om året för utbyta
idéer. Viktigt är att man försöker se på bygden ur besökarnas synvinkel. 2019 ﬁck man ”Stora Turismpriset”
för sin framgångsrika verksamhet. Besök gärna föreningens hemsida www.fjardhundraland.se för mer information.

Joakim Sandqvist

Mälardalsområdet. Sedan några år driver de en mycket
uppskattad gårdsbutik. Den lilla äggboden, där de från
början sålde närproducerade ägg, har ersatts av gårdsbutiken med ett litet café, inrymd i en av ekonomibyggnaderna. Där kan man köpa lokalt producerad mat och
hantverk. I sommar har besöken i butiken ökat kraftigt
och man har många stamkunder! Besök deras hemsida
www.landsberga.se för en mycket trevlig presentation
av verksamheten.
Vi avslutade besöket med att äta en god äggmacka i
gårdsbutikens café tillsammans med Mats och Joakim
som gärna svarade på alla våra frågor. Även om de har
ett annat fokus än RiS så är en erfarenhet som vi tog
med oss hur man kan skapa ett engagemang i en bygd
och få den att synas tydligt på olika sätt. Något att tänka
på för framtiden!
Staffan och Lotta Björklund

Mats Thorburn

Joakim berättade om Landsberga gård, som har arrenderats i släkten sedan fyra generationer. De följer med
i utvecklingen och har gått från mjölkproduktion till
ägg- och spannmålsproduktion. Idag packar man ägg i
en egen anläggning på gården. En populär produkt är
ekologiskt fullkornsmjöl av olika slag som man mal
och förpackar själv på plats i en ny kvarn och förpackningsanläggning. Utrustningen har de skaffat via kontakter på Internet, bland annat från Danmark och Turkiet. De säljer sina produkter till olika butiker, främst i
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Inställd barnfest i Rasbokil

På grund av det förändrade smittoläget av Covid-19
kommer vi inte att kunna arrangera julgransplundring med barnfest i början av januari som vi av tradition alltid gör.
Det är med sorg i hjärtat som vi kommit fram till
beslutet, men hälsan måste gå före.

Äntligen!

Nu är vi på gång i Rasbo Hembygdsgille; vi har beslutat att uppföra en byggnad i egen regi på Gammelgården med byggstart i vår. Har du byggﬁrma och
vill åta dig att bygga detta åt oss? Kontakta i så fall
ordförande Manda Björling (myrﬂickan@gmail.com,
0704-39 37 65) för närmare detaljer!

Vi vill önska er alla en

God Jul och ett Gott Nytt År!
Ha det gott och var rädd om varandra!
Rasbokils Centerkvinnor

Hembygdsgillet skickar här en hälsning till alla Rasbobor om julefrid, trots Coronatid!
Alla gillets aktiviteter är tyvärr inställda tills vidare,
men vi hoppas att snart kunna återuppta allt det roliga som vi brukar anordna på Gammelgården.
Men än så länge: håll distansen, håll inte i varandra, men håll av varandra och framför allt håll ut!

Rasbokils Nya Bygdegårdsförening
kallar till
Årsmöte 9 februari 2021 kl.19
i bygdegården, Tibble Rasbokil.
Välkomna!

Susanne Markopoulou
Rasbokils Nya Bygdegårdsförening

PRO Rasbo-Rasbokil

Önskar sina medlemmar en

Vi önskar alla våra läsare en skön
och avkopplande jul- och nyårshelg!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Ha det nu så bra det går i dessa Corona-tider. Vad
beträffar verksamheten i föreningen, ligger allting
nere för tillfället och ingen vet när det kommer igång
igen. Vi annonserar under Pensionärsnytt i UNT när
något händer.
Var rädd om Er och håll avstånd.
Styrelsen

En liten julhälsning från
Rasbobygdens Rödakorsgrupp

Vi gick förra året in i Uppsalakretsen, men ﬁnns kvar
som en lokal aktivitetsgrupp.
Fast detta år har vi tyvärr inte kunnat verka och
göra de aktiviteter vi brukar på Vigmund med högläsning och fredagskaffe. Det blev heller inte något
sommarlotteri eller något kakkalas och alltså mind–
re pengar till hjälparbete.
Vi hoppas hålla ut och kunna komma igen när möjlighet ﬁnns!

Efter detta annorlunda år med pandemin som kastat sina långa skuggor över
oss alla hoppas vi på ett mycket bättre år
2021. Tillsammans kan vi komma igenom
denna svåra tid och hoppas på att mötas
igen under mer normala förhållanden.
Ta hand om er själva och era närmaste och
följ de rekommendationer som förhoppningsvis så småningom kommer att lätta.

En God Jul och ett Gott Nytt År

hälsar kontaktperson Anneli Bruce

Ristaren-redaktionen

Nästa nummer manusstopp 24 januari, utgivning 15-16 februari.
Ansvarig utgivare: Birgitta Elfving, birgitta@lbruppsala.se
Redaktör Staffan Björklund, ristaren@rasbo.org • Redigering/layout: Mia Rosendahl, mia.r@telia.com
Bli medlem i RiS: 50 kr per person till PG 195883-4. OBS! Ange namn, telefon!
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