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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!

Årets kulturvecka som besöktes av mer än 2000 per-
soner hade en uppsjö av olika aktiviteter att ta del av. 
Vad sägs om bygdespel, kakkalas, författaraftnar, 
konstutställningar, aktiviteter vid våra hembygds-
gårdar, bygdegårdar och kyrkor med musikunder-
hållning och föredrag av varierande slag! 

Kulturföreningen har gjort ett fantastiskt stort arbete 
med det digra program som presenterades och Rasbo i 
Samverkan kan bara säga ETT STORT TACK!

Utsålda hus med 1000 besökare fi ck uppleva tre fan-
tastiska föreställningar trots blöta både för skådespelare 
och publik. Årets bygdespel började med regn de första 
dagarna men slutade med sol på söndagen. Trots detta 
var alla glada och nöjda. Skådespelarna blev blöta (fog-
den fi ck dessutom en spann mjölk över sig), men åstad-
kom ändå en fantastisk föreställning!

Måndagens författarafton på Frötuna bjöd på en 
något annorlunda beskrivning av så kallade ”fula ord”, 
som författaren Bengt Dagrin har forskat i de senaste 
35 åren. Allt som han skrivit har publicerats i ett antal 
böcker där man kan läsa och få förklaringar av betydel-
sen kring de ”fula orden” under olika sekel, tillbaka i 
tiden.

Rundvandring på Lydinge säteri samlade på tisda-
gen drygt 80 personer, vilka fi ck lyssna till ägaren Ola 
Månsson som berättade Lydinges historia fram till da-
gens verksamhet, som innebär att man kan hyra både 
stallplats och bostad. I ”gamla verkstan” underhöll Hei-
di Baier med berättelser och sånger av Dan Andersson.

Kulturveckan i Rasbo 2017
En musiklek ”melodikryss” för nästan 100 personer 
till dragspel och gitarr med sång, framfört av Mattias 
Jansson och Stefan Larsson, gick av stapeln i Stavhalla, 
Stavby. Kristina Jansson och Erling Löfgren m.fl ., hade 
knåpat ihop musikfrågorna och många fi na priser från 
Viking Line och Eckerölinjen delades ut till vinnarna.

Maja Hagerman gästade Frötuna på torsdagen och 
pratade om sin bok, Käraste Herman, som handlar om 
rasbiologen Herman Lundborg och hans metoder för ra-
sundersökning. Drygt 80 personer kom för att lyssna på 
den omtyckta författaren. Rasbobygdens Röda Kors ser-
verar alltid kaffe vid författaraftnarna, och så även i år.

Fredagskvällen i Timmerkojan bjöd på Irländsk 
musik av gruppen Aroir. God mat och härlig stämning.

Årets kakkalas var nära rekordstort med över 112 
sorters olika kakor med minst 100 kakor av varje sort 
bakade av fl itiga kvinnor och män i bygden. Stort tack 
till dem alla. Totalt konsumerades således minst 11000-
12000 kakor under två timmar av 500+ personer i det 
fi na vädret på lördagen. Bara smulor på ett fat återstod 
konstaterade Röda Korsets styrelse nöjt och Rasbobyg-
dens Rödakorskrets kunde ännu en gång bidraga till lo-
kala och internationella humanitära insatser.

Finalen på söndagen i Rasbo kyrka är ett musikaliskt 
minne som dröjer sig kvar. Att få höra Malena Ernman 
och Mats Bergström trollbinda en fullsatt kyrka blev en 
lyckad avslutning på Rasbo Kulturvecka 2017.

TEXT: GUNILLA Z, HÅKAN B, OTTO Ö OCH CLAES M
FOTO: HELENA B 
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Historien har sin upprinnelse i en vattenskada vid 
vårdcentralen 2015. Lokalerna stod totalrenoverade 
till april 2016. Grundskicket på fastigheten är en ny-
produktion från 1994 och i utförandet bra standard av-
seende arbetsmiljö och handikapp. Uppsala kommun 
bedriver i samma fastighet vårdboendet Vigmund.

I samband med vattenskadan fl yttades verksamheten 
akut till Alunda vårdcentral. Alunda Vårdcentral är en 
sliten och trång anläggning, som det varit många turer 
runt renovering eller nyetablering i mellan 10-20 år. 
Men nu riktar vi fokus för Rasbobygdens vårdutbud 
med det nyrenoverade fysiska rummet med plats för 
läkare, distriktssköterska och barnavård samt ser till 
människorna med sitt vårdstöd/val kopplat till Rasbo 
vårdcentral!
 Verksamhet har bedrivits efter renoveringen med di-
striktssköterska och BVC från april -16 t.o.m. 30 juni 
-17. Men besökare till de i juni öppna verksamheterna 
uppmanades att söka ett annat vårdutbud, eftersom per-
sonalen var uppsagd per 30 juni. På frågan om huruvida 
vårdcentralen är nedlagd fås svaret – Nej men stängd 
p.g.a. ingen personal! Övriga med vårdval Rasbo har 
inte hört ett ord!
 Rasbobygden kan inte ha en process från mars 2016 
där orden var ”rekrytering pågår” för er nyrenoverade 
läkarstation med övrig verksamhet och nu är statusen 
än mer utspädd med ett ordval ”rekrytera läkare till 
både Alunda, Gimo och Österbybruk, med möjlighet till 
tjänstgöring i Rasbo”!
 Därutöver har Malena Ranch deltagit i ett öppet möte 
här ute i april 2016 med en tanke om öppning 1 septem-
ber 2016, efter semestern.
 Sedan träffade Rasbo i Samverkan (RiS) och Alunda 
Utvecklingsgrupp Malena Ranch och hennes politiska 
sekreterare i oktober 2016 och hade en bra dialog om 
olika förutsättningar och som även var ämnat för en 
träff med avstämning i månadsskiftet jan/feb-17. Träf-
fen har aldrig kommit till stånd!

Bredbandet på väg in i Rasbo Öst

Rasbobygden – Vilken vård är oss given?

Nu har den fjärde och sista delen inom projektet på-
börjas med förläggning av kanalisation.’

Uppstarten var i Edinge-området och går mot Saringe-
Tuna-Myssinge-Faringe med ambitionen upptänt runt 
årsskiftet 2017/18.
 Slutkampanjen Öst med introduktionspriset 19.900:- 
är öppen till 15 september!
 I Rasbo Norr avslutas grävningarna under september 
och det mesta bör vara inblåst och upptänt i månads-
skiftet okt/nov.

Marknadsinformation om tjänsteutbudet kommer att 
ske i Stavby och Rasbokil i senare delen av oktober. 
Datum ännu ej fastställt. Rasbo Syd har någon komplet-
tering kvar.
 Om allt samverkar landar Rasbobygden som den för-
sta större delen inom Uppsala kommuns landsbygd där 
100% av fastigheterna erbjudits fi beruppkoppling!

RiS har erbjudit plats på sin årsstämma mars 2017 och 
även vid något annat möte. Ingen respons har varit möj-
lig med vare sig deltagande eller skriftlig information 
till sammankomsterna eller för införande i vår lokala 
skrift Ristaren, som går ut till alla hushåll och presen-
terad som informationsmöjlighet ”säker mitt på köks-
bordet”!
 Vi har följt Vårdstyrelsens beslutsprocesser, som just 
nu ligger till sig med vidare beredning i bl.a. samarbete 
med kommunerna!
 Utifrån ett tyst dagsläge inbjuder RiS berörda i ären-
det till INFOMÖTE måndag 25 september, se annons.

Vården är mig given!
Måndag 25 september kl.18.30

i Matsalen, Gåvsta Skola

Medv. 
Regionråd Malena Ranch (MP), 

Vivianne Macdisi (S),
Johan Örjes (C), Emilie Orring (M), 

Anna-Karin Klomp (KD),
Primärvårdsdirektör Torun Hall

Hur ska vårdutbudet ges vid 
Rasbo Vårdcentral

Information vårdtagaren

På väg mot höstmörker med ljus 
över vården!

Välkomna med ditt/ert inspel
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Söndag 23 juli var det dags för årets Traktorrace på 
det som i folkmun idag kallas ”Traktorraceåkern” 
med sitt läge bakom Stavby Kyrka. Racet var det fjor-
tonde Traktorracet i rak följd med arrangörerna 
Tuna-Stavby LRF och Stavby Bygdegårdsförening.

Det kan bara konstateras att intresset, trivseln och gemen-
skapen håller i sig och med en rekordpublik runt 4000 be-
sökare ger det också rekordbidrag till Cancerfonden.
 En skön kväll gav även högtryck i serveringskön där 
4H-föreningarna från Tuna och Stavby producerade 
hamburgare, korv med tillbehör och ett aptitretande os 
triggade matlusten!
 Här fanns det en blandning av nyare och äldre trak-
torer, skogsmaskiner och lastbilar, nyare transportbilar 
och även olika lokala företag visade produkter. Här 
fanns möjligheten att mingla runt även med en glass el-
ler tugga en seg rem i väntan på att bestiga den meka-
niska tjuren, som alltid lyckas befria sig från sin ryttare! 
Samtidigt var det för besökarna mer rofyllt med riktiga 
nötkreatur i sin fålla.

Klockan 18 startade mini-traktorracet för ett 50-tal barn 
med taggade föräldrar i fl era generationer och bekanta. 
Fantastiskt att höra de startandes adresser utropas i hög-
talaren med verklig spridning utöver lokala 
orter fanns Solna, Väddö, Mariestad, Gnarp, 
men även från Norge och Danmark. Om bar-
nen hade roligt, så verkade påskjutande för-
äldrar minst lika lyckliga.
 Under tiden hade startfältet för det tyngre 
gardet gått banan och nu var det dags, att 
klara ut vem är 2017 års snabbaste traktor-
förare. Som vanligt görs det upp i bäst av tre 
heat parallellslalom mellan oljefat tur och re-
tur över 100 m. I vanlig ordning gick starten 
i ”Le Mans-stil” (springstart över 10 m och 
med olika avancerade inhopp). Sedan är det 
ofta en stegring när däcken griper i och visst 
drar publiken efter andan när ett hjul lättar, 
men förarna har bra koll på gränserna.

Årets Traktorrace ger 
45.000:- till Cancerfonden!

Inför kvartsfi nalerna var det fi kapaus och över fältet 
svävade det in fyra medlemmar från Uppsala Paramo-
tor. Säkert en häftig upplevelse att segla fram under en 
fallskärm och drivas fram med en variant av moppemo-
tor med propeller fäst på ryggen. Publiken kände sig 
nog mer oroade än de som gled runt däruppe!
 Efter ytterligare några heat stod två ekipage klara för 
fi nal och det kan bara konstateras full valuta för publi-
ken. Alla fem heaten måste köras innan segraren kunde 
koras i tidernas häftigaste uppgörelse.
 Efter det femte heatet kunde David Johansson, Öster-
våla, stiga upp på översta prispallen före fjolårets segra-
re Erik Haddleton, Stavby, med Martin Nyman, Stavby, 
på tredje plats.
 En kväll med stor bredd var tillända när bilarna läm-
nade fältet och många uttryckte förväntan på TRAK-
TORRACE 2018!

FOTO JOHAN THORGEN

Hasse Eriksson, Ekeby, har startat alla 14 åren!

Segraren i Traktorrace 2017 – 
David Johansson, Östervåla
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Truckmeet 2017 växte från förra året med 
mer än 50%!

Vad kan man i Heby?
Lördag 30 september 

med Hebys landsbygdsstrateg 
Stina Röjerås och lokala entreprenörer.

Avfärd från pizzerian, ”Gamla Mack-
en”, Rasbo kl. 8.15. Åter ca. kl.16

Avfärd från pizzerian, ”Gamla Mack-
en”, Rasbo kl. 8.15. Åter ca. kl.16

Avfärd från pizzerian, ”Gamla Mack-

Bygga hyreslägenheter och vad driver mig
Lyckas med ett nationellt framstående 

socialt företag
Från en traditionell gård till idag

Går det att skapa kultur med 
snabbhet och långsiktighet.

Avg. inkl. resa, kaffe/smörgås, lunch, 
kaffe/kaka 150:- Max. 30 platser. 

Först till kvarn
070-753 08 17, 

mail: kpu.eneby@gmail.com 
Senast måndag 25 september.

Du som känner och vill 
bygdeutveckling, VÄLKOMMEN MED!

Kyrkoval på söndag 
Svenska kyrkan har idag över 5 miljoner medlemmar 
och vid senaste kyrkovalet var det något över 770 000 
som nyttjade sin rösträtt (ca 13%).

I våra fyra församlingar är vi omkring 3000 medlemmar 
och här var det 414 personer som röstade (14%). Vid 
valet nu på söndag har alla som är medlemmar i svenska 
kyrkan och som fyllt 16 år rösträtt. Förtroendevalda i 
kyrkan känner att denna gång kommer fl er att gå till val-
lokalen och lägga sin röst. Förhoppningarna grundar sig 
på att vi vet att fl er har uttryckt önskemål och vill vara 
med och påverka kyrkans verksamhet med öppen för-
skola, barn-, ungdoms- och familjeträffar och träffar för 
daglediga. Gudstjänstlivet och de sociala kontakterna är 
också viktiga för oss alla i vår gemensamma bygd. En 
kyrka som värnar om alla och där behövs din röst.
 Alla röstberättigade får ett röstkort med posten under 
augusti månad och där står att vallokalen har öppet

VALDAGEN 
den 17 september i Rasbo och 

Tuna kl 9-11, 14-16, 18-20. 
I Stavby och Rasbokil kl 11-14, 17-20.

Är Du i behov av att rösta genom bud eller genom brev-
röstning fi nns material för detta på Pastorsexpeditionen.

Välkommen till vallokalen på söndag
Percy Westerlund, valnämnden

För andra året i rad ordnade familjen Helèn i Häck-
linge, hemma på gården, Truckmeet 2017 med Sveri-
ges främsta lastbilar avseende påbyggnad, lack, ut-
rustning, teknik m.m. Geografi skt fanns fordon från 
Piteå till Markaryd. 2016 deltog ett 60-tal ekipage och 
vid årets evenemang kunde 100 ekipage noteras.

Fredagen 4 augusti under hela dagen rullade fordonen in 
och de fl esta köade först till tvättplattan, så inget damm 
på något vis förtog ekipagets glans och för att sedan pla-
cera sig radvis på fältet.
 Kvällen och långt in på natten blev en ljusshow med 
fordonens strålkastare och rotorljus där folk i branschen 
minglade runt med andra besökare. Med hungriga blick-
ar söktes det bästa, ”värsta” och senaste utifrån skilda 
intressen. Även hamburgeroset spred sig denna kväll i 
åkeribranschens ”norrsken”!
 På lördagen var det bedömning av ekipagen i 18 klas-
ser, som bedömdes av 9 domare. Utrymmet här ger inte 
plats att redovisa klasser och resultat, utan måste helt 
enkelt upplevas på plats! Eftermiddagen/kvällen avslu-
tades med prisutdelning och branschträff.

Beträffande prisutdelningen är det omöjligt att inte om-
nämna lacken på bilarna hos Lundman, Piteå – allt på 
fordonen utgår från TV-serien Pistvakt i sina motiv och 
på plats fi nns även seriens kända skoter, en orange Ock-
elbo 300 plus bastun!
 Fredagen och lördagen fanns det gott om korv, ham-
burgare och grilltallrikar, som passade väl till besökar-
nas dagsupplevelser. Maten var producerad i familjens 
eget företag Roslagens Chark, Häcklinge.
När sista ekipaget lämnade fältet var det en nöjd orga-
nisationschef Olivia Helèn, som kunde se tillbaka på ett 
lyckat truckmeet och redan med hunger i blicken ser 
fram mot första helgen i augusti med ett kommande 
Truckmeet 2018!

Nästa nummer utkommer 2 november med 
manusstopp 19 oktober. 

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!


