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Uppsala Brandförsvar höjer insatsnivån
på deltidsbrandkårerna bl.a. i Alunda
I månadsskiftet nov/dec ﬁck Alunda deltidsbrandkår
ett nytt utryckningsfordon, en ny bil utrustad för att
snabbare vara på plats, när olyckan är framme. Bilen
har utrustning för att omedelbart göra insatser vid
bränder, traﬁkolyckor, hälsofara och även börja organisera för ankommande styrkors insatser.

tjänstefordon, utan en prioritering för allas trygghet!
Alunda Deltidsbrandkår omfattar ett stort geograﬁskt
område med sträckning längs väg 288 från Knutsbol
mot Gimo och Rasborondellen mot Uppsala med ytterkanter som Ramhäll, Lunda, Ekeby och Bladåker.
Med ny bil och tjänsteförändring får deltidskåren i
det närmaste heltidskårens insatstider larm/olycksplats.
Men viktigaste faktorn, för snabb insats, är att den som
larmar så tydligt som möjligt ger RÄTT ADRESS samt
händelsens omfattning och egna kontaktuppgifter. Har
du själv en bra rutin om olyckan är framme?

Alunda Deltidskår har en bemanning på 14 personer,
som alltid har tre personer i tjänst/beredskap dygnet runt
årets alla dagar. Av dessa tre är det alltid en styrkeledare
för beslut om insatserna vid varje enskild händelse. Under en fyraveckorsperiod är det mellan styrkeledarna
den nya bilen fördelas.
Bilen är tilldelad tjänstgörande styrkeledare, som
själv väljer om personen har bilen med sig på jobbet, vid bostaden eller på stationen. Allt anpassat för
FÖRST IVÄG! Allt är kopplat till ett antaget begrepp
FIP - Första Insats Person. Styrkeledaren går omgående
med larmet direkt iväg, oberoende var man beﬁnner sig,
till olyckan/händelsen.

TEXT : LARS - GUNNAR KARLSSON

Peter Gustavsson vid bilens
baklucka med bl.a. släckutrustning

Torsten Andersson vid bilens
högra sida – personomvårdnad

Styrkeledarna Torsten Andersson och
Peter Gustavsson vid nya FIP-bilen

Vid mötet med Torsten Andersson och Peter Gustavsson
på Alunda Brandstation berättar de att den beräknade
tiden minskar med 3 minuter 40 sekunder för första person på plats. För alla i en drabbad situation är den tiden
värd ”guld”! Varje minut i första insats vid brand kan
vara skillnad mellan ringa skada och total katastrof eller
skillnad på liv och död vid olycka o.s.v.
FIB-bilen kommer att vara mer synlig i vår vardag,
eftersom styrkeledaren och FIP-bilen oftast är på samma plats; bostaden, jobbet, hämta på dagis, fotbollsträningen och liknande. Detta är inte ”tjyvkörning” med
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Tin Mörk – ny präst i Rasbo pastorat
Tin Mörk (född Andersson) har börjat sin anställning
som präst i Rasbo Pastorat. Jag har ställt några frågor till henne om att tjänstgöra i sin barndomstrakt
och vad hon har för tankar om framtiden.

BSK: Hur känns det att komma hem igen?
TM: Det känns väldigt bra. Vi har ju bott i Rasbo länge
och jag gillar verkligen vår bygd. Det ﬁnns så många
sköna människor och traditioner här. Men också en stor
kreativitet, företagsanda och ett starkt föreningsengagemang. Fastän jag är född och uppvuxen i Rasbo så märker jag att det är mycket jag inte har koll på och jag lär
mig nya saker hela tiden. Pastoratet är ju stort och det
är kul att lära känna Tuna, Stavby och Rasbokil också.
Rasbobygden förändras och utvecklas i takt med alla
som ﬂyttar hit. Det är väldigt roligt.
BSK: Du har en bakgrund i EFS och har också en uppgift att undervisa stift och församlingar runt om i Sverige om ”Nya sätt att vara kyrka”. Hur tänker du använda
det hos oss?
TM: Det stämmer. Jag har jobbat i EFS sedan 2003 och
haft olika tjänster, nu senast som chef för EFS Sverige
avdelning. Nya sätt att vara kyrka är ett arbete som fått
stöd från Svenska kyrkan på nationell nivå. Tanken är
att uppmuntra och utmana församlingar att vara kyrka
för, tillsammans med och mitt ibland människor på ett
sätt som är relevant för dom. Särskilt dom som inte redan är engagerade i kyrkan. Det är förstås en stor utmaning. Det kan handla om att ibland mötas på andra
tider än söndagar och om att vara en generös och välkomnande kyrka som hjälper till att få livspusslet att gå
ihop. I Rasbo pastorat ﬁrar vi t.ex. vardagsgudstjänster,
”Gud och tacos”. Det är ett sätt att ﬁra gudstjänst på
en vardag. Det gör det enklare för många att vara med.
Kyrkans innehåll kan bevaras även om formerna ibland
behöver ändras. Man kan ha både gamla och nya uttrycksätt parallellt. Det gamla i kyrkans tradition som
bär evangeliet om Jesus Kristus, ska inte lämnas. Men
vi behöver också se att en ny tid kräver delvis nya sätt
att vara kyrka. En annan viktig tanke i Nya sätt att vara
kyrka är att vi är kyrka tillsammans. Det är inte de anställda som är kyrkan. Ibland tror jag det kan upplevas
som att de anställda producerar en slags kyrklig verksamhet som andra ska konsumera. Jag tror vi behöver
påminna oss om att vi alla är kyrka tillsammans, både
anställda och icke anställda församlingsbor. Vi har olika
erfarenheter, kunskaper och arbetsuppgifter och tillsammans är vi kyrka.

Tin Mörk – ny präst i Rasbo pastorat

BSK: Jag vet att du brinner för ungdomsverksamheten.
Hur är dina tankar om framtiden iRasbo Pastorat?
TM: Jag gillar människor i alla åldrar men kanske särskilt barn och ungdomar. Jag tycker dom har mycket
att lära oss som hunnit bli lite äldre. Vi fastnar så lätt
i våra tankegångar och har inte alltid koll på vad som
händer här och nu. Ungdomar har ibland ett fräschare
tänk. Jag skulle gärna se ﬂer unga bland våra förtroendevalda t.ex. eller som kyrkvärdar kanske. Vi behöver
vara alla åldrar tillsammans och lära av varandra. Nästa
år ser jag fram emot att träffa konﬁrmanderna mera. Det
ska bli roligt att lära känna dom och höra deras tankar
om tro och liv.
BSK: Är det någon mer fråga du tycker jag ska ställa?
TM: Nej, men vi kan väl bara påminna varandra om att
vi har fyra fantastiskt vackra kyrkor i vårt pastorat – dit
vi alla alltid är varmt välkomna!
TEXT : BRITT - SOFI KARLSSON
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RiS på studiedag i
Heby kommun

Boka in RiS
Årsstämma 2018
Onsdag den 7 mars 2018 kl.18

Tio personer från RiS styrelse hade förmånen att besöka Heby kommun, för att få en inblick i bygdens
olika verksamheter.

Årsmötesförhandlingar
Redovisning, val m.m.
Vi fokuserar på bygga, bo och utveckla
Dina lokala frågor och idéer

Samlingsplats var Solrosen i Östervåla, en lokal med
bl.a. secondhandbutik av det större formatet. Syftet med
verksamheten är att integrera personer, som har hamnat
utanför arbetsmarknaden och får nu en ny chans. Ekonomiskt stöd får man från länsstyrelsen, genom bl.a.
landsbygdsstöd.
Andra personer i kommunen berättade om sina verksamheter, att bl.a. som entreprenören Pär-Inge Larsson
bygga hyresbostäder och andra lokaler, med stor framgång och till rätt pris.
En mycket idérik och entusiastisk man, Magnus Jonasson, med många järn i elden och många kontakter
runt om i världen, hamnade till sist i Östervåla bl.a. för
fortsatt verksamhet. Han kopplade samman mycket av
IT-nätverkens förmåga och ekonomiska möjligheter.
Hebydagen leddes av kommunens landsbygdsstrateg,
Stina Röjerås. Lars-Gunnar redogjorde för en del av RiS
verksamhet i vår kommun.
Alla var mycket nöjda med dagen, som var intressant
och givande.

VÄLKOMMEN till
matsalen, Gåvsta Skola

RiS en röst för bygden,

som stärks genom ditt medlemskap 2018.
Vi har tack vare ditt stöd med medlemskap
ett starkt renommé, som ett samlat engagemang i den öppna demokratiska processen
inom/mot kommun, Region Uppsala, Traﬁkverket och andra parter.
Vi är idag 393 medlemmar och det är tydlig
ökning av medlemstalet, som vi hoppas
kan utvecklas med ditt förnyade
medlemskap 2018.
Sätt in 50 kr per person till
PG 195883-4!
Ange namn, telefon och e-post.

HÅKAN BLOMSTEN

Tillsammans gör vi en positiv agenda 2018
för Rasbobygden!

Till dig som är medlem i Rasbo IK
Rasbo IK är en fantastisk förening. Vi genomför fotbollskola för våra unga när sommarlovet börjar. Vi har ett
herrlag för fotbollen som vunnit sin serie. Vi har duktiga lag inom innebandy och vi har haft två unga herrar
som spelar och har spelat i SSL i innebandy. Vi har en
orienteringssektion som ständigt utvecklar nya duktiga
orienterare. Vi spelar badminton. Det är enastående resultat för en idrottsklubb lik vår!
Vi främjar idrottsrörelsen i vår bygd och det tycker
jag är viktigt att vi kan fortsätta göra för kommande generationer. För att lyckas ﬁnns en stab av engagerade ledare och funktionärer som alla lägger ner mycket ideell
tid, för att få allt att fungera. En eloge till alla er!
Som vuxen medlem i en ideell förening likt Rasbo
IK, bör alla någon gång överväga att kandidera till
nyckelposter. Det är vår gemensamma skyldighet att se
till att det ﬁnns en fungerande styrelse. På de senaste
årsstämmorna har vi haft ca nio (9) stycken medlemmar
närvarande.

Det här är vårt rop på hjälp till alla medlemmar i Rasbo
IK. Det är dags att kliva fram och kandidera då läget är
akut för Rasbo IKs fortsatta existens. Om inte årsstämman kan tillsätta en fungerande styrelse bör föreningen
avvecklas.

Kandidera till
trevlinge26@gmail.com
Vänliga hälsningar
Thomas Moberg
Ordförande Rasbo IK
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Bredbandsläget i
Rasbobygden

Rasbo i Samverkan
inbjuder till
INFO Bredband, tjänsteutbud,
teknikutbud, leverantörer m.m.
IP-Only bygger och förvaltar
bredbandsnätet,
Gustav Ståhl

Nu har i princip all maskinkapacitet koncentrerats till
Rasbo Öst och det är inte brist på personer och maskiner, men årstiden med sina nycker ger störning med
växlingar mellan frusen betongliknande mark och
några dagar med plusgrader ger bottenlösa förutsättningar och vattenfyllda kopplingsbrunnar. Däremellan ﬁnns det bra förhållande och ”går som tåget”.

Genomförande av bredband i Rasbobygden,
Björn Gullefors
Tjänsteutbud, teknikutbud m.m. från
marknaden, Bredbandsbolaget,
Ownit, Alina

Orden i detta är mer än bildligt, eftersom ﬁberförläggningen görs över 6 km i gamla banvallen Tuna-Faringe
från Karlberg till Tuna!
Arbetet med förläggning av kanalisation pågår just
nu i Tuna med sträckning mot Hässelby- Borrlövsta och
från Karlberg-Erikslund mot Hallstaviksvägen. Mer än
två tredjedelar av tomtnedläggning och fastighetsboxar
är monterade.
Fredag 15 december vart signalen från Gåvsta uppkopplad i noden vid Lundins i Saringe! Nu kommer inkoppling av abonnenter ske fortlöpande efterhand som
kanalisationen byggs samman mellan nod och abonnent. Nu med signal till Saringenoden ﬁnns kopplingspunkten för hela Rasbo Öst i drift.
Kommande val med anslutning till tjänsteleverantör,
utrustning m.m. ges info i Tuna 9/1 och Faringe 11/1. Se
separat annons.

Plats för dina frågor

VÄLKOMMEN TILL
Tuna Bygdegård tisdag 9 januari
kl.18.30
Faringe Bygdegård
torsdag 11 januari kl. 18.30

Erbjudande
Datautbildning

För de som har fått ﬁberanslutning genom
IP-Only startar vi nu upp nya omgångar med datagrundkurser med inriktning till den med ringa
eller ingen datorvana.
Kostnad: 100 kr omfattande 3 gånger,
totalt 6 timmar.
Plats och starttid:
17 januari kl 14.00 Stavby skola
Datorer: Datorer ﬁnns på plats
Kursen som startar 17 januari är redan fylld,
nästkommande startar i början av februari, där
ﬁnns några platser kvar.
Den 3:e blir som beräknat med start i mars.
Kursledare är Tomas Persson som också
driver företaget Datortjänster i Storvreta.
Varmt välkomna att anmäla er

Kampanjpriset för Rasbo Syd, Norr och Öst är enhetligt
19.900:- allt inklusive insidesbox/inkopplingspunkt insida husvägg. Priset 21.400:- tillämpas inte, så har du fel
belopp kontakta IP-Onlys kundservice, 018-8431000,
för justering.
Kampanjpriset är avslutat/stängt och nu är ordinarie pris 34.900 kr samt inkoppling sker efterhand som
hela projektet är färdigbyggt. Reserverad slang ﬁnns till
samtliga hus vid närmaste beställd kundanslutning eller
vid närmaste passerad tomtgräns, så infrastrukturen är
utformad med möjligheten ”Bredband till alla”!

För Rasbo i Samverkan
Gunilla Zetterling
gunilla.zetterling@gmail.com
070-282 12 60

Ambition: Om arbetet kan fortsätta under vintern
bör samtliga vara inkopplade under mars månad.
LARS - GUNNAR KARLSSON

På av grund av storhelgernas långa ledtider blev årets sista nummer Ristaren nr 6/2017
några dagar sen och några dagar in på det nya året, men stör inget av bygdens utbud.

Rasbo i samverkan och Ristaren
önskar alla en god fortsättning på det nya året!
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Julgransplundring

Må bättre – träna mer!

Söndagen 14:e januari kl 13 00
i Rasbokils bygdegård
dansar vi ut julen.
Saft med bullfat för barnen,
ﬁka med bullfat för vuxna.
Glass till barnen. Lotterier.
Tomte med säcken full av påsar till barnen.

Ungdom och vuxna:
Rasbo gymnastikförening startar
vårens träningspass den 15 januari 2018
under ledning av Helena Sedvall.
Måndagar Tabata kl. 19.30–20.30 i Hall 2000.
Onsdagar Cirkelträning kl. 17.00–18.00 i Hall 2000.
Söndagar Tabata kl. 17.00–18.15 i
Rasbokils bygdegård.
Priset är endast 450 kr per termin!

Varmt välkomna
Rasbokils Centerkvinnor

Barn:
Vi söker ledare för barngymnastiken i
Hall 2000 på måndagar kl. 17:30-19:30.
Hör av er till Rasbobarngympa@hotmail.com om ni är
intresserade att vara med och leda den.

Vinterkafé

Söndagen den 11 februari kl. 18
i Rasbo församlingshem.

Årsmöte för Rasbo gymnastikförening
6 feb. 2018 kl.18 i Hall 2000.

Mats Strandberg
känd från Radiosporten och TV, imiterar och
underhåller – trettio parodier på 1 timme,
bl.a: Berndt Egerblad, Carl Bildt, Magnus Härenstam,
Jonas Gardell, Sven Wollter,
Siwert Öholm, Robert Aschberg, Ingvar Carlsson,
Ernst Hugo, Göran Persson, Robert Gustavsson,
Sverker Olofsson, Fredrik Lindström, m.ﬂ.
Kaffe serveras, inget inträde.
Varmt välkomna önskar Rasbo Hembygdsgille!

Yoga

Vårterminens ”Yoga för seniorer”
startar 19 januari kl 09.15
i Rasbokils Bygdegård.

Stavby bio

Varmt välkomna
Anna Bergström, Träna Nära

Söndag 7/1 kl. 14.00 och kl. 19.00
”Ted – För kärlekens skull”
Söndag 14/1 kl. 14.00
”All Inclusive”
Söndag 14/1 kl. 19.00
”Ted – För kärlekens skull”
Söndag 21/1 kl. 19.00
”Okänd soldat”
Måndag 22/1 kl. 13.00
”Okänd soldat”
Söndag 28/1 kl. 14.00
”Djungelgänget”
Söndag 28/1 kl. 19.00
”Churchill”
Söndag 4/2 kl. 14.00
”Coco”

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 bygdegårdsförening, Stavby 4H,
Stavby församling
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