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Årets
Ristare 2015
�����������������������
Till Årets Ristare 2015 inkom förslag på sju olika personer och grupper för sina respektive starka insatser
i bygden. Bredden på olika uppgifter, engagemang
och ansvar
under ett år i vår bygd ger en tydlig bild av
��������������������������
densammas potential.
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I den �����������������������������
samlade bilden av bygdens krafter valdes av Rasbo i Samverkan till Årets Ristare 2015: Hans Ahl������������������������������
ström, Rasbokil. Motivering: För din ideella arbetsinsats och����������������������������
engagemang vid upprustning, om- och tillbygg������������������
nad av Rasbokils
Bygdegård.
Hans har������������������������
organiserat och planerat samt aktivt
� arbetat i
projektet till en rustad och utbyggd bygdegård.
Projektet
är en
investering
på 4 miljoner
kronor,
som
Vägverkets
ansvariga
informerar
och svarar
på fråkommit
till
stånd
bland
annat
tack
vare
8.000
ideella
gor om vägbygget. Kommunalrådet Stefan Hannaarbetstimmar.
Genom
ett 70-tal
ideellaoch
personers
insatser
ﬁnns på plats
inhämtar
synpunkter
svarar på
fråärgor
resultatet
en ny och
modern
som håller
om kommunens
åtgärder
förbygdegård
traﬁksäkerheten.
Öppet Hus den 24 april (se annons).
Några frågor som kan dyka upp under kvällen
är:
När blir allt klart? Varför går vägbygget så sakta?
Hur och varRasbo
blir påfarterna
till 2+1-vägen? Blir det
i Samverkan
några pendlarparkeringar? Kommer det någon inforinbjuder
till en Varför
kvällslutar
medgångplats
mationstavla
om bygden?
och cyföremellan
frågor”Rasbomacken”
och svar på:och Lejsta?
kelvägen mitt
Blir det gång- och
cykelbana mellan Älby och Jälla?
FRAMTIDENS
Hur blir det med skolbarnen och deras hållplatser?
VÅRDCENTRAL I RASBO –
Hur ska bussarna till och från Uppsala gå och vilka
service- tillgänglighet-resurser
tider?
Landstingsråd
Malena
Ranch
Blir
det bättre gatubelysning
i bygden,
till (MP),
exempel
vid verksamhetschef
Tuna?
Anita Eliasson
Välkomna!

KOLLEKTIVTRAFIK
MED ”HÖJD RIBBA”–
raka linjen fr. Hov – nya turer –
���������������������������
busskurer
– pendlar-P
Nu prövar Stavby
skola nya
grepp för att göra mateUL repr.
Daniel
Mireil
Dahlberg,
matiken
lättare
gripbarLund,
för eleverna.
Lärarna
har varit
på vidareutbildning
i
den
speciela
pedagogik
som anThomas Hallberg

vänds, och nu har kommunen och kyrkan också kommit
VÄLKOMMEN
överens om markfrågan.
Nu ska det alltså anläggas en
onsdag
13 april
kl.mark
18som delvis
”matte-trädgård”
vid Stavby
skola på
hört tilltill
kyrkan.
Rasbo Församlingshem
Pengar till projektet kommer från Uppsala kommun.
������ � �������

������������������
������������
������������������������
���� ������ ��������� ������� ���� ������� ����� �����
������� ����� ������ ���� ������� ������ ���� ���� ��������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������

Detta är ett EU-projekt för att öka kunskap och förståelse mellan elever från EU:s alla medlemsländer och
kallas ”YES-event”. Många av aktiviteterna och studiebesöken eleverna kommer att göra sker inne i Uppsala,
men värdskola är Gåvsta skola.
Så många besökare till bygden
ocksåKARLSSON
krav på
TEXT :ställer
LARS - GUNNAR
FOTO : HELENA
BLOMSTEN
värdfamiljer som kan ta emot eleverna,
så fortfarande
söker skolan hjälp med det.
Kan du tänka dig att ta emot elever kontakta Ann Carolin Lundgren eller Åsa Wanhainen på Gåvsta skola
telefon 018-727 14 84 eller 018-727 74 78. MailadresRasbo Hembygdsgille inbjuder till:
serna är: ann.carolin.lundgren@uppsalaskolor.nett eller
Berättarkväll,
asa.wanhainen@uppsalaskolor.net

söndag 10 april kl. 18.00 i

För att det Rasbo
ska fungera
behöver du kunna ta emot dem
församlingshem.
och skjutsa och hämta mellan olika evenemang som de
deltar i. I gengäld
kan du få vänner
för livet,
”Rasboloppet
1930
– vem vet.
Elva företag
och
föreningar
i
bygden
ﬁnns med och
publikfest för motorfolket”.
sponsrar, allt från Företagsamma kvinnor och Rasbo
Bernt Karlsson från Uppsala berättar.
kyrkoråd till Hall 2000 och ICA Allköp.

Kaffe.
������ � �������
Årsstämma,
söndag den 8 maj kl. 18.00
i Gåvsta Gammelgård.
���������������
Arkeolog Fredrik
Larsson från Statens
������ ��� ������� �� ��� ��������� ������ ������� �� ����
historiska museer berättar om nya
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
fakta som framkommit efter
����������������������������������������������������������
utgrävningarna av väg 288.
���������������������������������������
Kaffe.
��������������������������������������
Hjärtligt välkomna önskar styrelsen

Fullt hus vid
Rasbo i Samverkans årsmöte den 2 mars
Ordförande Lars-Gunnar Karlsson hade nöjet att hälsa alla varmt välkomna till mötet. Kvällen inleddes
med sedvanliga årsmötesförhandlingar under ledning av Maria Gardfjell, kommunalråd för MP i Uppsala kommun. Maria uttryckte sin glädje över uppdraget och att så många kommit för att delta.

Lars-Gunnar föredrog 2015 års verksamhetsberättelse
och kunde konstatera att året präglats av mycket ”hastighet”; snabbare väg 288:an, snabbare bredband och en
ny gång/cykelväg på sträckan Jälla-Hov.
RiS arbetar internt genom sex olika arbetsgrupper,
som kan lyfta och bereda olika ansvarsområden. Bredband, kultur/vård/äldre, Barnomsorg/skola/fritid/idrott,
Traﬁk/kommunikation/trygghet, Bostads-/industrilokalisering/miljö samt Integration från mottagande till vardagsliv.
Björn Gullefors redovisade det aktuella läget för ﬁberprojektet.
Balans- och resultatrapporterna föredrogs, och efter
att revisionen lämnat sin berättelse och styrelsen fått
ansvarsfrihet beslöts att årets resultat överförs till kommande år.
Valberedningen presenterade sina förslag till ledamöter i RiS styrelse. Ordförande, kassör och sekreterare
ﬁck förtroendet att sitta kvar ännu ett år.
Medlemsavgiften bestämdes till 50:- per person, detsamma gäller även för förening.
Till årets Ristare utsågs Hans Ahlström med motiveringen ”För din ideella arbetsinsats och engagemang
vid upprustning av om- och tillbyggnad av Rasbokils
Bygdegård.”
Efter utdelning av blomster och tack till avgående ledamöter bjöds på kaffe med bröd samt frukt.
Kommunalrådet Maria Gardfjell berättade att Uppsala
kommun håller på att ta fram ett landsbygdsprogram.
Målet är att bli den bästa landsbygdskommunen i Sverige – och där är Rasbobygden en fantastisk del med
aktiva invånare som med kraft och stort engagemang
arbetar för bygden.
Hon sa också att det inte är kul att vara beroende
av fossila bränslen, alternativ måste komma till. Miljövårdsberedningen jobbar med en strategi för elladdningsstolpar på landsbygden, kanske något för RiS att
vara med och engagera sig i?
På frågan om längre öppettider på Hovgården, berättade Maria att frågan inte prioriteras. Istället hänvisade
hon till en kommande utbyggnad av en kretsloppspark
i Gränby.
Angående utbyggnad av Gåvstaområdet så är det i dagsläget begränsat till maximalt 450 personer, då vatten och

reningsverk inte har större kapacitet. Bättre teknik kanske kommer i framtiden, då kan utbyggnad omprövas.
Frågan om vad som händer med Rasbo Vårdcentral diskuterades? Distriktssköterskan är tillbaka 4 april men
enligt uppgift saknas läkare som kan fylla en heltidstjänst. Det beslöts att namnlistor skall gå runt i bygden
om behovet att ha kvar läkare på Rasbo vårdcentral på
heltid.
Charlotte Folin från Studieförbundet Vuxenskolan informerade om utbilningspaketet ”Alla kan surfa” som
blir ett samverkansprojekt mellan Rasbo i Samverkan,
Uppsala Stadsnät och Studieförbundet Vuxenskolan.
Många frågor ställdes till Uppsala Stadsnäts representanter på plats om när och hur ﬁberinstallationen kommer att ske. Förhoppningsvis är västra och södra delen
klart till sommaren, norra under hösten 2016 och slutligen den östra etappen.
Flera uttryckte en oro att behöva stå med dubbla
abonnemang när installationen i huset gjorts, på grund
av osäkerheten kring när ﬁberanslutningen kommer att
vara färdigställd. Det klargjordes att eftersom inkoppling inte innebär några krav att samtidigt teckna abonnemang, så är det möjligt att avvakta med uppsägning
av gamla tjänster tills tidramarna klarnar och sedan beställa nya lagom tills det gamla abonnemanget löper ut.
TEXT & FOTO : GUNILLA ZETTERLING

Info från Rasbo IK:s fotbollsektion

28 maj - Fotbollens dag på Rasbo IP!
Fotboll hela dagen med Rasbos alla
duktiga fotbollslag!
Hamburgare, korv, kaffe mm.
Gratis inträde - välkomna!
Rasbo IK:s Herrar A-lag, Div 5 Norra hemmamatcher på Rasbo IP.
Kom och titta – kiosken är öppen. Inträde 40 kr eller
årskort för 200 kr. Fritt för 18 år och yngre.
23 april
5 maj
21 maj
28 maj
4 juni
18 juni

16:00
16:00
16:00
14:00
16:00
19:00

RIK A lag - Vattholma IF
RIK A lag - Harg-Östhammars FF
RIK A lag - Funbo IF
RIK A lag - Börje SK
RIK A lag - IK Hinden
RIK A lag - Hallsta IK

VARMT VÄLKOMNA!

Ketchup-effekt –
Nu händer allt i ﬁberprojektet
Väntan var lång och tråkig, men plötsligt händer det.
I Västra etappen monteras husboxar och ﬁberslang
plöjs eller förläggs i schakt. Samtidigt pågår förprojekteringen av Södra etappen och därefter Norra.
Många i Västra etappen vill nog gå på Stadsnätets
mässa på UKK för att välja tjänster inför att nätet där
tänds upp med början i april.

Det fanns frågetecken kring tidplaner från byNets Christian Östling och Stadsnätets Gustav Ståhl, på RIS årsmöte i mars.
– Vi stöter säkert på problem också framöver medgav
Stadsnätet, men vi har en organisation på plats och ser
att en ﬁberuppkoppling är tydligt inom räckhåll i hela
projektområdet.
Det blir träffar både lokalt för Västra etappen, men
också en mässa på Uppsala Konsert & Kongress för alla

projekt i närområdet där tjänsteleverantörer presenterar
sina erbjudanden. På den lokala träffen visas bl.a. hur
tjänster beställs och man tar upp intresseanmälningar
för en kurs i grundläggande internetanvändning. Kursens målgrupp är äldre och andra som behöver vägledning till allt den nya tekniken kan användas till. Utbildningen är ett samarrangemang mellan RIS och Uppsala
Stadsnät, där deltagandet är subventionerat och kostar
100 kr.
Presentationen från RIS årsmöte ﬁnns på bredbandrasbo.se under ﬂiken Dokument. På hemsidan ﬁnns
också en ﬁlm hur fastighetsboxen installeras. Intresseanmälningar för utbildningen om internetanvändning
tas också emot via hemsidan.
TEXT : BJÖRN GULLEFORS

KJ:s storsatsar i Rasbo –
och sköter grävningarna i ﬁberprojektet
Stefan Jansson har ﬂyttat hem KJ:s maskiner till
Rasbo. En riktig invigning ﬁnns på ritbordet, men det
får bli senare. Fokus har varit att lokalerna ska bli
färdiga och att förbereda allt jobb man tagit på sig.
Bl.a. grävningarna i Södra och Västra etappen av ﬁberprojektet. Till att börja med.

Det blir nu nära till för lokala grävare och åkare som
behöver hydraulslang. KJ:s har nämligen ﬂyttat hem
verkstad och industributiken från stan till de nybyggda
lokalerna vid Ica Vallby i Rasbo. Lokalerna är tilltagna
så det ﬁnns utrymme för den som vill hyra ett kontor.
Några kunder har nog tappats i ﬂytten, men Stefan Jansson ser en potential i läget nära många med verksamhet
som KJ:s kan serva.
En stor del av KJ:s egen verksamhet är att utföra entreprenader, och ett nytt stort uppdrag är huvudansvaret
för grävningarna i ﬁberprojektet bredbandrasbo. Dessutom ska KJ:s lagerhålla material för alla byNet- och
IP-Onlys ﬁberprojekt i mälardalen.
– Ska man gräva hemma, och har en tomtprojektering
från Topﬁbre kan man komma till oss och hämta slang,
tipsar Stefan Jansson.
Trots 15 heltidsanställda kommer arbete behöva läggas ut på kontakter i närområdet.
– Vi anställde sex personer till Vallby förra veckan,
och har just köpt in maskiner för att dra ﬁberstamnät
och för villainstallationer, säger Stefan Jansson. Det
gäller att ha rätt maskiner för att minimera åverkan och
gräva effektivt. Och man måste ha rätt anställda.

Första momentet är att Topﬁbre besöker de som beställt
ﬁber, monterar fastighetsboxen och ritar upp hur man
kommer överens att ﬁbern går över tomten. Utifrån den
dokumentationen markerar KJs killar upp var det ska
grävas.
– Ytterligare någon vecka därefter gräver vi ner ﬁberslang på tomten baserat på markeringarna, säger Stefan
Jansson. Det kommer gå rätt fort eftersom allt är bestämt, och man behöver inte vara hemma när det grävs.
– Från RIS är vi nöjda att byNet lagt entreprenaden
på lokala KJ:s Maskiner, säger Lars-Gunnar Karlsson,
ordförande i Rasbo I Samverkan. Projektet genererar då
arbetstillfällen till bygden. Många ser också ett större
ansvarstagande när det är en lokal entreprenör.
TEXT & FOTO : BJÖRN GULLEFORS

Rasbo vårdcentral
Vid årsstämman den 2 mars möttes vi av två olika
budskap angående vårdcentralens framtid: Det förta
utgjordes av verksamhetschefens upplysningar till
ordf. i RiS från tidigare under dagen, att verksamhetens återinﬂyttning sker successivt under april medan bemanningen med läkare sker först från 1 september och med en läkare begränsat till endast tisdag och
torsdag.

Skolorna i vårt område arbetar
med kvalité och trygg miljö!
Bygdens skolor möter framtiden för barnens utveckling med utmanade signum:
• Tuna - Där litenheten är storheten, är skolan mitt i
byn som passar alla!
• Stavby - Lite mindre mycket bättre!
• Gåvsta - Eleven i centrum!

Det andra förmedlades via Maria Gardfjell som under
sittande möte mejlade till landstingsrådet och snabbt ﬁck
svaret att rekrytering pågår för läkartjänster i Rasbo.
Sammanfattningsvis uppfattades de spretande budskapen som lite ”kortslutning” med återﬂytten till vårdcentralens nyrenoverade lokaler vars fysiska kapacitet
rymmer 2 läkartjänster med övrig personal.
Samtidigt arbetar kommunen för ny översiktsplan
samt nytt landsbygdsprogram med hur fördelning av
kommunens tillväxt ska hanteras. Serviceutbudet med
en fungerande vårdcentral är i detta sammanhang av stor
betydelse och redan har personer genom dessa rykten
påbörjat tanken med omlistning till andra vårdcentraler.
För ett halvår sedan gällde ökat serviceutbud för större
kundunderlag med bl.a. ”drop in-hälsa” på morgonen
och nu efter några droppar vatten (vattenskadan) ställs
utvecklingen åt sidan. Av frågans betydelse för Rasbobygdens utveckling och kvalité, så kräver den rätt
placering i sitt sammanhang!

Rektorerna Caroline Sedin, Gåvsta och Stavby, Micael
Tallberg, Tuna, har verksamhetsansvaret inom tre skolenheter med verksamhet från förskoleklass till åk 9. Här
präglas mötet mycket av de mindre enheternas styrka
för individuell synlighet och genom samverkan säkra
kompetensen. Området har förmånen av i princip 100%
legitimerad personal och många arbetar över lång tid.
Områdets skolor tryggar en gemensam kvalité och
utveckling genom att förstelärare tillsammans fångar
”Lärare lär av varandra” samt de nationella proven bedömas i en gemensam process.
Genom den mindre enhetens synlighet är ambitionen
att tidigt bryta in mot mobbing och våld samt samsyn på
normer mellan elever, lärare och föräldrar.
När eleverna lämnar skolan efter 9:an väljer de väldigt fritt utifrån sitt intresse och mindre efter andras val.
Nio år i bygdens skolor formar trygga ungdomar med
kompetens och självkänsla för egna val i framtiden!

Upplands Lokaltraﬁk med ﬂer
resande och ökad kvalité i
Rasbobygden

i Rasbokils nyrenoverade bygdegård
Kom och se hur den nya utbyggnaden blev!
Söndag 24 april kl 13 – 16
Invigningstal kl 13
Därefter visning av lokal och mingel.

Lokaltraﬁken har under ﬂera år fokuserat sina måldokument med fördubblat resande och då är frågan,
hur märks det i Rasbobygden?

TÄVLING
Vi behöver en symbol för vår Bygdegård för
t.ex. skylt, utskick eller Facebook.
Lämna ditt förslag på mail till
cissie.jenner@gmail.com eller lägg i förslagslåda på
bygdegårdstrappan senast den 16 april
Symbolförslagen visas under öppet hus dagen, var
med och rösta på bästa förslag.
Vinnare utses samma dag
Välkommen!
Rasbokils Nya Bygdegårdsförening

Med raka spår Spånga Vsk till Hov–Uppsala, vindskydd
utifrån tidigare utfästelser Hov-Alunda med färre hållplatser och bibehållen standard vid blåst och nederbörd,
hur blir det med en ökad linjeläggning och mer beläggning vid hållplatsen Hov (nya 288:an) med områdets
bästa/största pendlarparkering och belyst läge/korsning?
Varför ingen investering med bra pendlarparkeringar vid
Jortslunda Vsk, Stummelbol/Gl.
Gränome och Lydinge Vsk i vändslingornas nav,
varför ﬂyttas inte ”gamla” Örbykuren till det nya läget
(när kurerna i Stavbyområdet ﬂyttades så enkelt)? Hur
tänker man kring investeringen med vändslingan inne i
Sundersbol för skolbarnen? De boende i området ﬁck en
längre väg trots att detta inte skulle drabba barnen.
Detta är exempel på bygdens frågor med utgångspunkt i framtiden för ökat kollektivåkande – samt plats
för enskilda synpunkter och behov – som tas upp direkt
med Upplands Lokaltraﬁk vid mötet den 13 april.
TEXT : LARS - GUNNAR KARLSSON
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ÖPPET HUS

Kommande nummer av Ristaren i
lådan 1/6 resp 14/9
med manusstopp 9/5 resp 22/8.
Ansv.utg. Lars-Gunnar Karlsson,
kpu.eneby@gmail.com.
Redaktör Martin Öjes,
ristaren@rasbo.org

