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 ”Prästgården var belägen mitt på den fula slätt i Uppland 
som intages av Rasbo socken. Vart ögat spanade syntes endast den 
steniga marken, den leriga åkern och några enbuskar vilka tryckte 

som skrämda harar för den eviga blåsten. 
I fjärran vid horisonten syntes de högsta topparna av 

skogsbrynet såsom master av på havet sjunkande fartyg.”

Inledning

hela bygden positivt; här hittar man fler företagare än i 
många andra områden som är med och stöttar på olika 
sätt. Folk månar om och hjälper varandra.
 Idag är inflyttningen till bygden god och efterfrågan 
på boende är stort, i första hand enfamiljshus. Byggna-
tion sker runt om i landskapet och avståndet till Upp-
sala, där många arbetar, är inte alltför långt.
 Här finns många fina naturområden med både bär-
skogar och badsjöar, trevliga cykelvägar och rofylld 
landsbygd. Utflyktsmålen är många och intressanta 
och utbudet av fritidsaktiviteter för ungdomar är stort. 
Föreningsliv finns för både barn och vuxna.
 Vi vill gärna värna om vår vackra hembygd, och vi 
hälsar alla välkomna hit, vare sig du är på tillfälligt be-
sök eller nyinflyttad.  
 

Välkommen till Rasbobygden!
Med hälsningar från redaktionen.

Denna eländiga beskrivning av hur det ser ut i Ras-
bobygden är skriven av August Strindberg i novellsam-
lingen ”Svenska öden och äventyr” från 1881–1891. 
En sådan skrivning kan inte stå oemotsagd, tycker vi. 
De flesta som bor i Rasbo, Rasbokil, Tuna och Stavby 
är av en helt annan uppfattning; detta är en mycket bra 
och vacker plats att bo och verka på. 
 Idén föddes att vi skulle ge ut en liten skrift till alla 
som redan bor i Rasbobygden, eller står i begrepp att 
flytta hit. Ett häfte med samhällsinformation, historia, 
tips om sevärdheter och utflykter och annat som kan 
vara till nytta. Därför föreligger nu denna skrift som du 
håller i din hand. Spara den gärna, den kan komma till 
användning under flera år framöver!
Rasbobygden är ett modernt landsbygdsområde med 
närhet till staden och med en rik historia.
 Bygden är känd för den fina samverkan och sam-
manhållning som finns bland dess invånare och företa-
gare. Ideella krafter och ett rikt föreningsliv påverkar 



4 Arlanda      Världen

Kusten

Uppsala

Rasbo, Rasbokil, Tuna, Stavby

Rasbobygden: Rasbo-Rasbokil–Tuna–Stavby, 
bygden med möjligheter.

Nära till staden, nära till kusten, nära till världen...  
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I Rasbobygden sjuder det av kulturella aktiviteter. Här finns 
föreningar med olika inriktningar och aktiviteter för alla smaker. 

Här bor konstnärer, målare, skulptörer, smeder, författare, 
sångare, musiker och diktare. Det spelas teater, sjungs i kör, 

släktforskas, bakas, spelas boule och man deltar i studiecirklar 
och berättarkvällar. Här följer några axplock: 

Kultur i Rasbobygden

Nationaldagsfirande
Den 6 juni firas varje år nationalda-
gen på flera platser i området. Här 
möts gammal som ung till gemen-
skap med tal och musik; nyinflyt-
tade hälsas särskilt välkomna!

Midsommarfirande 
Att fira midsommar har en lång tra-
dition i vårt land, så också i Gam-
mel-Gränome och på Gammelgår-
den i Rasbo och hembygdsgården 
i Rasbokil. Här dansar man runt 
midsommarstången och hela famil-
jen har picknick i gröngräset, eller 
smakar på kaffe med hembakt som 
av tradition bakas av folket i bygden.
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Kyrkokonserter 
De som älskar musik kan få sitt lystmäte genom alla 
konserter som ges under året i bygdens kyrkor. Åter-
kommande konserter genomförs av varierande slag, of-
tast dock mest klassisk musik av kända tonsättare.
      

Kulturveckan 
Under kulturveckan bjuds aktiviteter av många slag. 
Det anordnas författaraftnar, bygdespel, hembygds-
dagar, konstutställningar, konserter, bygdevandringar, 
kurser m.m.  Under andra veckan i augusti genomförs  
denna kulturvecka i samarbete med olika föreningar, 
kyrkan och många engagerade människor i bygden.   

Bygdespel
Rasbo bygdespelare har under åren nått 
stora framgångar med sina populära byg-
despel av Karin Alinder. Årligen genom-
förs i början av augusti tre föreställningar 
på Gammelgården i Rasbo. 
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 Hembygdsdag i Rasbokil                                                                 

Hembygdsdagar 
Varje år genomförs hembygdsdagar i 
Rasbo och Rasbokil. Här samlas ortsbor 
och hemvändare för att bese hembygds-
gårdens byggnader, inventarier och arkiv. 
Här blandas gammalt med nytt, med un-
derhållning och musik. Det är här man 
känner samhörighet med sina rötter eller 
lär känna sin nya hemort.

Kakkalas 
Många hundra människor återkommer 
årligen till Gammelgården i Rasbo för 
att äta kakor, ja faktiskt konsumeras över 
10 000 stycken, till kaffet eller saften. 
Rasbobygdens Rödakorskrets arrangerar 
i augusti varje år denna tillställning som 
kallas kakkalaset och som gjort stor suc-
cé, inte bara i Rasbobygden utan även 
för många tillresta besökare.

Kön är lång till Kakkalaset
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Studiecirklar
Släktforskning, skrivarcirkel, engelska, data, handar-
bete, smideskurser, målerikurs, hembygdscirkel, sol-
dattorp m.m. Egentligen är det bara fantasin som sätter 
gränser – man kan ha en kurs i nästan allting!

              
               

Körer
Våga sjunga-kören, Tonstararna, Våghalsarna, kyr-
kokörer m.fl. Det finns körer för alla nivåer och med 
olika repertoarer för både barn och vuxna.
                    

Biblioteksbuss
Låna böcker, ljudböcker, skivor och filmer bekvämt på 
hemmaplan, beställ i förväg och få levererat – prak-
tiskt! Bokbussarna Astrid och Barbro är en stor tillgång 
för alla läsare och bokslukare.

Aktiviteter för äldre
PRO och SPF ordnar löpande aktiviteter som med-
lemsträffar, studiecirklar, utflykter och resor.

Hembygdscirkel i Rasbokil

Traktorrace i Stavby
Ett mycket välbesökt traktorrace, cirka 4 000 besökare, 
genomförs i Stavby varje år när den snabbaste traktor-
föraren ska koras. Folkfest, dieselrök, spänning och 
dramatik!

..SM i plöjning genom-
fördes vid Frötuna herr-
gård 1985 med 22 000 
åskådare?

Visste du att...
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En vacker hembygdsgård i Rasbokil,
en förenande länk i bygden 

Hembygds- och bygdegårdsföreningar
Rasbokils Hembygdsförening, Rasbo Hembygdsgille 
och Olands Hembygdsgille driver alla många kulturella 
aktiviteter för bygdens befolkning och fi rar våra vanli-
gaste högtider. 
 I hembygdsgårdarnas museer visas föremål från 
gångna tider och där fi nns arkiv med bilder och doku-
ment samlade för den nyfi kne. 
 Dessutom fi nns Bygdegårdsföreningen i Rasbokil, 
Tuna Bygdegårdsförening, Stavby Bygdegårdsfören-
ing, bygdegårdsföreningen i Rasbo med Hall 2000 där 
föreningar kan anordna event, fester eller hyra sam-
manträdesrum. Där fi nns också alla sport- och gymnas-
tikaktiviteter.

Varför valde vi Rasbobygden?

”Lugnet, naturen, men 
också närheten till stan. 

Jag vill satsa med hjärtat 
och leva min dröm –  

innan det är försent!”

Johanna Nordström, 
Rasbokil, ung 
entreprenör i egen 
bagarstuga

Stavbygården

Tuna bygdegård

Stavby församlingshem

Församlingshemmet i Tuna
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Konst i bygden
Här bor många konstnärer och vi möter konst på många platser. På Gammel-Gränome fi nns utställningar av Olof 
Thunman och andra uppländska konstnärer. Exempel på offentlig konst kan ses på många platser: en tavla av 
Bruno Liljefors i Hall 2000 och i Rasbo församlingshem en mosaik av Bengt Olof Kälde och målningar av Sven 
Holm. Dessutom kan man se en kolonn i granit utanför entrén till Vigmund av Carl Gustaf Torstensson och texti-
lier av Silja Karlsson och skulpturer av Anna Karin Boode i Gåvsta skola.
    

Familjen 
Andersson 
flyttade från 
storstan till  
Stavby.

Varför valde vi Rasbobygden?

Föräldrarna: 
”Bättre miljö för barnen!”

Flickan Tea med 
kompis Isadora: 

”Vi trivs i våra små 
klasser och gillar våra lärare 

i Stavby skola. 
På fritiden spelar 

vi schack.”

Stavby Bio
En gammaldags bio med modern utrust-
ning som bjuder på aktuella fi lmer året 
runt. Kaffe serveras i pausen. Filmerna 
visas i Stavby bygdegård.

    

 
Mosaiken i 
Rasbo 
församlingshem
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Hall 2000
Innebandy, badminton, handboll, dans, ja listan på 
sporter som kan utövas här kan göras lång. Det anord-
nas även utställningar och event. Här finns ett komplett 
gym med maskiner för styrketräning, löpband, cyklar, 
step- och crosstrainer m.m. Kafé finns i lokalen.
    
Idrottsplatsen 
Rasbo IK:s fotbollsplan är en synnerligen genuin an-
läggning, belägen c:a 4 km söderut från Rasbos största 
”tätort” Gåvsta. Anläggningen är välskött, gräset fro-
digt och man får känslan av att Rasbo IP är betydelse-
full för bygden. En mysig klubbstuga står intill planen 
och anläggningen är omgärdad av skogsdungar.

   

  Sport och fritid

Skridskoåkare på Funbosjön

Näsets badplats
Kommunens badplats cirka 3 km söder om Frötuna på 
Näsudden. Där finns parkeringsplatser, omklädnings-
hytter, flytbryggor, grillplats och torrdass. 
 Funbosjön fryser tidigt och är en populär sjö för 
långfärdsskridskoåkning. 
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Lafsens badplats
Kommunens badplats i den trolska 
skogssjön Lafsen (som faktiskt är 
konstgjord) ligger cirka 4,8 km nord-
väst om Rasbokils kyrka. Lättillgäng-
ligt bad med flytbrygga, grönytor och 
grillplats. Där finns parkeringsplatser, 
omklädningshytter och torrdass.   

Rörkens motorstadium 
Kommunens anläggning för olika mo-
torsporter. Inom området finns anlägg-
ningar för enduro, offroad bil, karting, 
motocross och radiostyrd bilsport. Här 
finns också uthyrning av kartingbilar. På 
samma bana kan man träna trafik- och sä-
kerhetskörning med vanliga motorcyklar. 
Rörken ligger efter väg 288 mot Östham-
mar, ca 10 km NÖ om Uppsala. 

                 

...Gunnar Johansson i 
Jönninge blev svensk 
mästare i motocross 1956?

Visste du att...

Testens badplats 
Badplats ca 12 km öster om Rasbo kyrka, längs med Hall-
staviksvägen, i sjön Testen. Vid badet finns flytbrygga, 
grönytor med bollplaner och omklädningshytter. 
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Pusbolsbanan 
Från början av 1960-talet bedrevs motorcrosstävlingar 
i den gamla grusgropen vid Pusbol. Senare ombyggd 
även för rallycross. På nationaldagen varje år arran-  
geras där en folkracetävling. Pusbolsbanan ligger cirka 
5,5 km söder om Rasbo kyrka.

Skjutbanan
Rasbo skytteförenings anläggning för skytte. Banor på 50 
och 300 m, och för luftgevär inomhus på 10 m. Rasbo 
skyttepaviljong ligger mellan Hovgården och Grän, längs 
väg 288. 
            

Elljusspåret vid Gåvsta skola
Kommunens motionsspår på 2,2 km (2,5 km på vin-
tern) med elbelysning. Spåret är måttligt kuperat med 
underlag av spån. Vid snötillgång spåras för längdskid-
åkning. 

Familjen 
Hennius-Eklund, 
yrkesarbetande 
arkeologer som 
pendlar till  
Uppsala

Varför valde vi Rasbobygden?

”Med omedelbar närhet 
till staden och dess stora 
utbud, men ändå på den 

rofyllda landsbygden. Tjugo 
minuters resa till jobbet är 
ju ungefär vad de som bor 

i Gottsunda har!”

...den legendariske rallyföraren 
Åke ”Bryggarn” Andersson, 
som vann Svenska Rallyt 1966, 
bodde i Rasbo?

Visste du att...
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Rasbokils bygdegård
Här finns gräsplan för fotboll (7-manna), beachboll- 
och handbollsplan och grusplan för boule under som-
martid och bana inomhus under vinterhalvåret. Grill-
plats, lekplats för barn och fotbollsskoj.
 Under vinterhalvåret finns en isbana (spolas vid mi-
nusgrader) och man anordnar Lilla Vasaloppet. Inom-
hus finns pingis, yoga och motionsgymnastik.

På vintern, barnens Vasalopp

             

På sommaren, fotbollsskoj i Rasbokil
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Mats 
Bergström,
gitarrist 
från Tuna

”Jag har Tuna som bas 
för mina många resor. 

Enkelt att ta sig till spelningar 
världen över. Närhet i 

vardagen till service, skola 
och fritidsaktiviteter 

för familjen.”

Varför valde vi Rasbobygden?

Stavhalla
Gamla grusgropen i Stavby är bygdens gemensamma uterum. Samlingsplats för aktiviteter och upplevelser med 
boulebanor, grillplats, naturgym samt en natur- och kulturstig med utförlig information om lokala händelser och 
intressanta platser.

Handboll är kul!

Tuna bygdegård
Tuna handboll, volleyboll, motion för alla åldrar, 
bouleplan. 4H arrangerar ungdomsaktiviteter som 
dans, pingis, barngympa. För vuxna erbjuds pilates, 
tapata och motionsgymnastik.
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Cykelväg till Uppsala
Från hösten 2016 fi nns en asfalterad cykelväg från 
Örby till Lindbacken i Vaksala. I takt med att området 
i Lindbacken färdigställs 2018, kommer det således att 
vara möjligt att cykla hela vägen mellan Rasbobygden 
och Uppsala. 

Bilfria cykelvägar!

Kontakta 
orienterings-

sektionen i 
Rasbo IK för 
köp av karta

Naturen
Ett fl ertal orienteringskartor fi nns för området: 
Rasbo (området Gåvsta–Sandbol–Karby)
Storskogen (mellan Rasbo och Storvreta)
Fåfängorna (mellan Rasbo och Funbo/ Vaksala)
Lafssjön (norra Rasbokil)
Lännaholmsbladet (mellan Rasbo och Länna).   
         

Stig Widén, 
96-årig 
f.d.egen
företagare i 
Stavby

Varför valde vi Rasbobygden?

 ”Med hemtjänst och 
goda grannar är det inga 

problem att bo kvar 
i mitt eget hus i Stavby.”
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Ingen som tar väg 288 från Uppsala ut mot kusten kan undvika dem. 
Utefter vägen med början vid Vaksalabackens krön står de 

tusenåriga runstenarna och de medeltida stenkyrkorna. 
Vaksala först med sin spetsiga spira och sedan Rasbos pampiga 

landsortskatedral, som skulle haft en lika himlasträvande 
tornspira om inte blixten slagit ned 1702,
och efter några kilometer Stavby kyrka. 

Kyrkobyggnader 
i Rasbobygden

Men inte bara utefter huvudvägen finns de; några kilo-
meter in i landskapet hittar man Rasbokils och Tunas 
kyrkor, alla medeltida, alla av sten. Likadant ända ut 
till kusten. Och där det finns kyrkor finns det runstenar. 
Vikingatid, 1200-tal, 1400-tal, historia! Och det är en 
historia som är äldre än landet och staten Sverige. Men 
kyrkobyggnaderna är inte bara monument över histo-
rien, fulla av minnen och föremål från en förgången tid. 
De är synliga tecken på den tro som en gång kom till 
dessa bygder och fick människorna att bygga kyrkor, 

först kanske av trä, och sedan av sten. I helg och söck-
en, från vaggan till graven fanns kyrkan som en fast 
punkt och samlingsplats för sockenborna. Den stod där 
och gav värde och mening, kraft och tröst i livets svåra 
stunder och hopp inför döden. Kristen tro och sed har 
varit en del av folkets liv under 1 000 år och utgör en 
omistlig del av den svenska historien och identiteten. 
Om detta vittnar runstenarna och kyrkobyggnaderna i 
hela landet och så även utmed väg 288. 

Rasbo kyrka
Rasbo kyrka är en av de största kyrkorna på den upp-
ländska landsbygden. De äldsta delarna, långhuset och 
tornet, är från 1200-talet. Tegelvalven och vapenhuset 
tillkom omkring 1450. Det ståtliga triumfkrucifixet är 
från 1300-talets början och troligen skapat av en fransk 
skulptör. Altaruppsatsen är från mitten av 1600-talet.

Rasbokils kyrka
Rasbokils kyrka från slutet av 1400-talet har genom-
gått en omfattande restaurering. Kalkmålningarna är 
troligen från 1520-talet och mycket vackra, särskilt det 
rikt dekorerade stjärnringsvalvet i långhuset närmast 
koret. Dopfunten med skulpterad fot är av gotländsk 
sandsten. Predikstolen är från 1648. Kyrkans fina orgel 
från 1829 byggdes av P. Z. Strand.

...den 8 augusti år 1702 slog blixten ner 
i kyrktornet i Rasbo kyrka, mitt under 
högmässan och 12 personer dog? 

Visste du att...
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Tuna kyrka
Tuna kyrka är en mycket vacker medeltidskyrka med 
den tegelklädda fasaden väl bevarad. Kyrkan har troli-
gen uppförts vid slutet av 1200-talet. Tegelvalven till-
kom på 1400-talet. Kalkmålningarna i kyrkan utfördes 
omkring 1480. Predikstolen i barock är från 1676. I 
kyrkan fi nns bl.a. en medeltida Birgittabild från 1400-
talets mitt.

Stavby kyrka
Stavbys gråstenskyrka uppfördes vid mitten av 1200-
talet. De ursprungliga trävalven ersattes under 1400-
talet med tegel och de välbevarade kalkmålningarna 
i dessa anses vara utförda av en lärjunge till Albertus 
Pictor. Dopfunten i sandsten är från 1400-talet och pre-
dikstolen i sen barock från 1748. Kyrkan har också en 
vacker stiglucka.

..vid en transport av en kyrkklocka ramlade den av i kärret vid 
Rundveden. För att få upp klockan skulle ett par vita tvillingoxar 
gödas med oskummad mjölk för att orka. Man fi ck inte fram till-
räckligt, så man gav oxarna vassla istället. När det var dags att 
dra upp klockan och den kom till vattenbrynet föll den tillbaka 
och en röst sa: ”Nej, inte med dina vassleoxar!” Klockan ligger 
fortfarande kvar i kärret Klockbäcken.

Tro’t om du vill...

Ruth Pettersson 
och 
Birgitta Olsson, 
aktiva 
pensionärer 
i Rasbo

Varför valde vi Rasbobygden?

”Kärleken till våra män förde 
oss till bygden och här blev vi 

kvar. Ett rikt föreningsliv gör att 
vi har många järn i elden, 

bygden behöver oss 
och vi behöver bygden.”
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Sevärdheter i Rasbobygden

På många platser fi nns idag fornlämningar som vittnar 
om livet förr. Från arkeologisk synpunkt har det visat 
sig att det fi nns väldigt många fl er intressanta lämning-
ar än vad man tidigare känt till. Inför breddningen och 
delvis nya dragningen av väg 288, år 2010–2016, kom 
många nya fynd i dagen. Man hittade bland annat res-
terna av ett skelett från en katt, den äldsta katten som 
har hittats i norra Europa. Man hittade även grunden 
till ett par stora vikingatida hallbyggnader. En av plat-
serna, vid Örby, är den mest välbevarade vendel- och 
vikingatida gårdsmiljö som påträffats i Uppland. Even-
tuellt var det här som skeppshövdingen Vigmund bod-
de med sin familj. Vigmund har länge varit känd för sin 
vackra runsten, som nu står uppställd inne i Uppsala. 
Runstenen fi ck en bronsmedalj på världsutställningen 
i Paris 1867.

  

Örbystenen i universitetsparken i Uppsala

Från början...
Rasbobygden består av ett mycket varierat landskap, från de 
stora öppna slättmarkerna med jordbruk till ett mer blandat 
landskap med stora skogar och mindre höjder. Uppland var 

det sista av Sverige som steg ur havet efter den senaste istiden. 
Landskapet har blivit starkt påverkat av inlandsisen och de väl-

diga smältvattenströmmar som bildades när isen så småningom 
smälte bort för runt 10 000 år sedan. Den bördiga Upplands-   
leran är ett resultat av att uppslammade lerpartiklar från is-

älvarna sakta sedimenterade när vattnet rann ut i det dåvarande 
något lugnare havet. Efter istidens slut steg landskapet ur havet 

och människorna tog landet i besittning.
Fornlämningar

...det stora klippblocket vid 
Storsten har kastats dit av 
en jätte. Varje nyårsnatt när 
kyrkklockorna ringer in det 
nya året vänder sig stenen 
ett helt varv i vånda.

Tro’t om du vill...
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Av de platser som kom i dagen vid utgrävningen in-
för vägbygget, finns idag mycket lite synligt eftersom 
vägen nu täcker fyndplatserna. Några stenar har dock 
kunnat sparas i närheten av den plats där de hittats, det 
gäller bland annat de stenar med olika typer av rist-
ningar, de s.k. Rasbo stenar. Dessa stenar ligger vid 
Skeke-rondellen där den nya och gamla väg 288 möts. 
Där finns bl.a. en sten med inhuggna markeringar för 
var  solen gick upp, dess högsta punkt och var den gick 
ned på årets kortaste dag, vintersolståndet. 

Kalkstensbrott
Jorden i Rasbobygden är normalt ganska rik på kalk, 
vilket gjort att sjöarna i området inte har försurats i 
samma utsträckning som på många andra håll i landet. 
Trots att det alltså finns mycket kalk i marken är det på 
få ställen man hittar ren kalksten. Men i Yresta, Rasbo, 
finns ett gammalt, numer nedlagt, kalkstensbrott. En-
ligt en källa har kalk som användes vid byggandet av 
Uppsala slott på 1500-talet tagits härifrån. Det största
kalkstensbrottet är cirka 100x50 meter stort. Brottet be-
står av upp emot åtta meter höga, lodräta stup ned mot 
det vattenfyllda centralbrottet.

    
Grusgropen Stavhalla
Ett annat resultat av isens och isälvarnas påverkan är 
de stora ändmoräner eller rullstensåsar som bildades. 
Vid Stavby kyrka finns en stor grusgrop, där man under 
långa tider har tagit grus för att t.ex. använda som väg-
grus. Eftersom grustaget numer inte längre används, 
iordningsställdes den gamla grusgropen till en sam-
lingsplats för bygden år 2014. 

Rasbo stenar 

Rasbo stenar med ristade rännor

Krogstastenen 
i  Tuna

Kalkstensbrottet i Yresta

På två andra stenar, som har stått ett tiotal meter från 
varandra, finns det två lodräta rännor ristade som ver-
kar peka mot något mot väster. Vad pekar dessa rännor 
mot?

Krogstastenen
I Tuna finns en annan intressant bild-  och runsten, Krog-
stastenen. Stenen står i ett gravfält vid byn Krogsta. Den 
består av en inristad bild av en människa tillsammans 
med urnordiska runor på två sidor. Man har ännu inte 
kunnat tyda vad det står på stenen, eventuellt är skriften 
gjord som en lönnskrift och dessutom är den skriven 
med vändeskrift (spegelvända). Stenen är troligen från 

500-talet e.Kr. 
och är därmed 
Upplands äldsta 
runsten. 
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Natur- och kulturstig
Med början vid Stavby kyrka och grusgropen fi nns det 
även en natur- och kulturstig som färdigställdes 2014. 
Längs stigen fi nns utförlig information om lokala hän-
delser och intressanta platser. Det fi nns viloplatser på 
fl era ställen längs den cirka åtta kilometer långa stigen. 
Stigen är dock inte anpassad för rörelsehindrade. 

Karolinagruvan och Baggbolsgruvan 
I Rasbokil fi nns även andra intressanta lämningar av 
människans strävan att utnyttja naturens tillgångar. I 
norra delen av socknen fi nns ett stråk med järnmalm. 
Spåren efter utvinningen av järnmalmen syns idag som 
ett antal större eller mindre gruvhål med tillhörande 
varphögar. De största gruvhålen är Karolinagruvan och 
Baggbolsgruvan. Brytning av malm gjordes redan på 
1600-talet, men det var först med dynamiten som det 
blev fart på brytningen under 1800-talet. Idag är alla 
gruvorna nedlagda.

 Informationsskylt om natur- och kulturstigen i Stavby

 Gruvhål i Rasbokil. Målning av Sven Holm.

 
Kolmilor och kolbottnar
I Rasbokil fi nns det mycket skog 
som under 1700- och 1800-talen var 
en åtråvärd resurs som gav träkol. 
Träkolet behövdes för att kunna ut-
vinna det rena järnet från järnmal-
men. Järnbruken i Österbybruk och 
i Vattholma köpte in gårdar i Ras-
bokil för att där kunna framställa 
träkol genom kolning i kolmilor. 
Idag kan man se platsen där kolmi-
lorna stod genom det tjocka lager av 
kolstybb som blev kvar på marken. 
Strax intill kan man ibland också 
hitta grundrester efter kolarkojan 
med spis. Kolbottnarna utmärker sig 
också ofta genom en kraftig växtlig-
het. (Samma effekt försöker man 
idag åstadkomma genom att blanda 
in biokol i jorden.) 

Kolmila från förr
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Slåttmyran, ett naturreservat
Ett sevärt skogs- och myrmarksområde långt från be-
byggelse och odlade marker. Här i gränslandet mellan 
Rasbokil, Stavby och Alunda socknar fi nns ett större 
mossrikt skogsområde utan hyggen. Här fi nns också 
odikade myrar där man förr slog vinterfoder till sina 
betesdjur. 

Slåttmyran  Gränsröset mellan de tre socknarna

Lafssjön
Under 1800 och 1900-talen dikade man ofta ut mindre 
sjöar och kärrmarker för att bättre kunna utnyttja mar-
ken för odling. Lafsängen i Rasbokil användes först för 
att ta foder åt djuren, men senare försökte man istället 
att plantera skog på den fuktiga ängen.
 Skogsplanteringen lyckades dock inte så bra, och det 
fungerade inte heller att dika ut området. Istället gjorde 
ägaren Domänverket precis tvärt om. Man dämde upp 
den å som rann genom ängen, så att det bildades en 
damm som kunde användas för fi skodling. Den här 
dammen kom sedan att kallas för Lafssjön. Man anlade 
en badplats med badbryggor och höll under många år 
simskola här. Lafssjön är fortfarande en populär bad-
plats, där vattnet blir varmt fort under sommaren.
 

Tvåbarns-
familjen 
Bergström 
i Rasbokil

Varför valde vi Rasbobygden?

”Den fantastiska 
sammanhållningen i 
bygden och de goda 

möjligheterna till 
sportaktiviteter 

för barnen. Badsjö!”

...aspen, Upplands landskapsfi sk, bara 
förekommer på några få ställen? Men den 
trivs som fi sken i vattnet i vårt sjösystem 
från Långsjön ända ut till Fyrisån.
 

Visste du att...

Från länsstyrelsens informationstavla
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Västerberga väderkvarn
Det finns vattendrag i bygden som åtminstone under vår och 
höst användes för att driva en såg eller en kvarn. Men för den 
som inte hade tillgång till vattenkraft kunde en väderkvarn      
istället vara ett alternativ. Vid Västerberga i Rasbo finns idag en 
renoverad väderkvarn med en brokig historia. I den grova cen-
trala kvarnstocken finns några årtal inhuggna, varav det äldsta 
är 1699, eventuellt var det då kvarnen byggdes.
 Ursprungligen stod kvarnen inte i Västerberga, utan i Väs-
tersta, Rasbo. Troligen flyttades sedan kvarnen  1870 till Väs-
terberga, där den var i drift fram till 1917. Arton år senare 
monterades kvarnen ned och såldes till Botkyrka socken söder 
om Stockholm. Efter ytterligare ett antal år förföll kvarnen och 
monterades åter ned. År 1983 fick så Rasbo Hembygdsgille en 
förfrågan om man ville överta resterna av kvarnen, vilket man 
gjorde. Väderkvarnen rustades nu och monterades upp på sam-
ma plats i Västerberga som den hade stått på tidigare. År 1985 
återinvigdes Västerberga väderkvarn.

Gammel-Gränome väderkvarn
Väderkvarnen vid Gammel-Gränome är byggd 1895 och är 8 
meter hög i tre våningar. Den drevs fram till 1920 i Sprötsling-
en i Alunda socken. På 1960-talet förföll kvarnen. Med hjälp av 
ideella krafter flyttades kvarnen 1986 och står nu i Fornparken 
på Gammel-Gränome. År 2013 renoverades kvarnen med nytt 
takspån, s.k. pärt, ny färg och nya vingar.

Långbacka-Jans minnessten flyttades
år 2015 till Gåvsta Gammelgård

Långbacka-Jan
I bygden har det funnits flera kända spelmän, en av de mer kända är 
Jan Holmgren, eller Långbacka-Jan som han kallades, då han bodde 
i torpet Långbacka nära Hov i Rasbo.
 Långbacka-Jan komponerade många låtar på sin fiol och klarinett, 
låtar som Rasbo spelmanslag idag har på sin repertoar. År 1993 av-
täckte Rasbo Hembygdsgille ett minnesmärke över Långbacka-Jan, ett 
minnesmärke som skapats av Lars Mattson, Krangel-Lars, från Gräsö. 

    

....den legendariske spelmannen 
Långbacka-Jan med sin fiol kunde 
spela upp ett hölass uppför 
Långbacken med bara en höna 
som drog lasset.

Tro’t om du vill...
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Rasbobygdens historia i korthet

Spår efter dessa bosättare kan ses i form av boplatser, 
gravar och lösa redskap. Området är ett av landets ri-
kaste på fornminnen. Ett intressant fynd gjordes vid 
utgrävningar inför väg 288:s nya dragning vid Rasbo 
prästgård. Där fann man rester efter den äldsta katten i 
Norden, en tamkatt från perioden 400–200 år f.Kr. 

2000 f.Kr 

1000 f.Kr 

År 0

...Nordens äldsta tamkatt har hittats i 
ett stolphål till ett uthus från tiden mel-
lan 400-200 år f.Kr i Rasbo? Katten 
kan alltså vara cirka 2 300 år gammal!    

Visste du att...

För cirka 6 000 tusen år sedan började landskapet som skulle bli 
Rasbobygden att resa sig ur havet, från början som kobbar och öar i 

den yttersta skärgården. Två tusen år senare hade större landområden 
bildats, men fortfarande var landskapet omgivet av hav. 

De första människorna som besökte området vid denna tid var 
sannolikt fiskare och jägare. Efter ytterligare 500 år, eller 

cirka 1500 år f.Kr. har de första fasta bosättarna intagit området. 
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Henrik Jansson,
byggare, Rasbo

Varför valde vi Rasbobygden?

   ”Gott om plats med 
eget förråd i Rasbo, närhet 
till materialinköp i Uppsala 

och byggmarknaden 
i Uppland.” 

Krogastenen 

Genom landhöjningen fortsatte landskapet att föränd-
ras, för att omkring år 0 påminna om dagens landskap. 
Men fortfarande färdas man på vatten längs havsvikar 
och i insjöar. Ett exempel på en tidig farkost är den be-
römda Årbybåten, som påträffades 1933 strax nordost 
om Årby gård i Rasbokil i samband med en brunns-
grävning. Båten är daterad till omkring 850–950 e.Kr. 
och är den äldsta klinkbyggda roddbåt som man funnit 
i Sverige. I båten hade en död kvinna placerats tillsam-
mans med en häst, en vinthund och diverse husgeråd. 
Den unika Årbybåten kan idag ses på Historiska mu-
seet i Stockholm. 

Årbybåten 
på 1930-talet 
i leran
 

Årbybåten i sin monter på 
Historiska museet i Stockholm

Vårt område präglas av två centrala slättlandskap med 
skog i norr och med ett skogsparti som vattendelare 
mellan Rasbo–Rasbokil och Stavby–Tuna. Historiskt 
har det inneburit att kontakterna med omvärlden för 
Rasbo–Rasbokil i huvudsak varit söderut och med åren 
bildades Rasbo härad tillsammans med Funbo. För 
Stavby–Tuna var kontaktvägarna snarare österut mot 
Alunda och kusten. 

Under perioden fram till vikingatiden får området en 
fastare bebyggelse, gårdar blir till byar och förbindel-
ser till lands ökade. Kontakter fanns med handelsplat-
ser i Östra Aros (Uppsala) och Skäfthammar och med 
kultplatsen i Gamla Uppsala. 
 Dåtidens färdvägar kan skönjas där de talrika run-
stenarna är placerade i landskapet. Flera runstenar kan 
berätta om händelser för mer än 1 000 år sedan, bland 
annat om resor till andra länder.
 Krogstastenen i Tuna har en äldre runrad från 500-
talet, men tyvärr har ingen säker tolkning kunnat göras 
av runskriften. Stenen har med sin ristade mansfi gur 
blivit ett kännetecken för området i Tuna.
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I Stavby fi nns en runsten inmurad i kyrkans södra vägg 
med texten: Sven och Sibbe (och) Gunnar läto resa ste-
nen efter Hämkel, sin fader, Krist hjälpe Hämkels själ. 
Att låta resa en minnesvård över en avliden förälder, 
kan härledas till hednisk tid då man också ville bevara 
en anhörigs minne med en sten i ett bygravfält. 
 Runstenen i Stavby är placerad liggandes i väggen  
och utgör en del av kyrkans konstruktion.

Runstenen utanför Rasbokils kyrka

Den kanske mest kända runstenen från 
Rasbotrakten är Örbystenen, som var 
utställd på världsutställningen i Paris 
1867. Vid hemtransporten tappade 
man stenen i hamnen i Le Havre. Man 
återfann stenen vid muddringsarbete 
1897 och transporterade den till Upp-
sala där den idag står i universitetspar-
ken. Texten lyder ”Vigmund lät hugga 
stenen åt sig själv, den skickligaste av 
män. Gud hjälpe Vigmund skeppshöv-
dingens själ. Vigmund och Åfrid höggo 
minnesmärket medan han levde”. Vi-
kingahövdingen har fått ge namn till 
äldre-boendet Vigmund i Gåvsta. 

                            

Vid Rasbokils kyrka återfi nns en runsten med texten: 
Sprake och Torbjörn och Otvagen och Ginnlög och 
Åfrid (?) läto uppresa stenen efter Björn, fadern sin. 
Det ovanliga med denna sten är kvinnonamnet Åfrid. 
Om namnet stämmer kan det vara Vigmunds hustru 
från Örby i Rasbo.

Axel, tonåring 
i Stavby skolas 
högstadium

Varför valde vi Rasbobygden?

”Det är jättebra 
att bo på landet, 
det är vackert och 
det känns tryggt.”  

Örbystenen är lite märklig i och med 
att den har ristningar på två sidor
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Björkgärdet var troligen den stormansgård som den 
skrytsamme skeppshövdingen Vigmund bebodde, här 
de nutida utgrävningarna.     
 I samband med arkeologiska utgrävningar vid Björk-
gärdet (nuvarande Örby) inför nya väg 288 hittades 
rester efter ett ovanligt stort långhus från vikingatiden. 
Platsen ligger några hundra meter från den ursprung-
liga plats där Örbystenen stått. En möjlighet är att detta 
långhus var skeppshövdingen Vigmunds bostad.

...i den sanka åkern mellan Örby och 
Sämjesta (f.d sjöbotten) fi ck man 
borra 34 000 djupa hål för lika många 
kalkcementpelare för att göra marken 
bärkraftig för den nya väg 288 som 
färdigställdes år 2013?

Visste du att...

Den holländska 
invandrar-
familjen 
Ettema-Dirks
i Rasbokil

”Drömmen om ett rött 
trähus och äventyret att 

komma till ett nytt land – 
där vi inte kunde språket – 

förde oss till Rasbokil. 
Huset blev gult!”

Varför valde vi Rasbobygden?
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... och i Rasbokil                                                            

Klockstapeln i Stavby... 

 ... i  Tuna

... filmen Dödsklockan, baserad på 
romanen med samma namn, och 
skriven av Kerstin Ekman, delvis har 
spelats in i Rasbokil? Hon bodde 
också här en kort tid.

Visste du att...

Under perioden fram till 1200-talet gör kristendomen 
sitt intåg, församlingar bildas och sockenkyrkor byggs i 
Tuna, Stavby och Rasbo. Rasbokils nuvarande kyrka är 
daterad till slutet av 1400-talet, men kan ha ersatt en ti-
digare träkyrka. Något som är gemensamt för Rasbokil, 
Stavby och Tuna är klockstaplarna. Men faktum är att 
även Rasbo hade en klockstapel väster om kyrkan fram 
till 1769. Detta år ansågs klockstapeln vara så förfallen 
att den revs och klockorna flyttas in i kyrktornet. 
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Att Rasbobygden var en rik bygd vittnar de många stora 
gårdarna om. Under medeltiden och fram till 1600-ta-
let uppstår flera säterier i området. Husby och Lydinge 
i Stavby, Hesselby och Borrlövsta i Tuna, Årby och 
Edeby i Rasbokil och Frötuna, Elvgärde, Tomta, Öster-
berga, Öster Vallby samt Grän och Sämjesta i Rasbo. 
 Under 1680-talet bildas det yngre indelningsverket 
vilket innebar att Rasbo och Olands kompani tillkom-
mer. Till Rasbo och Rasbokil, som tillhörde Rasbo 
kompani, hörde 39 soldater. I Olands kompani ingick 
27 soldater från Tuna och Stavby. Många var de solda-
ter från vårt område som dog i olika krig under fram- 
förallt 1700-talet. 

Skolundervisningen, med främst läsning av Luthers 
lilla katekes, hade startat redan under 1500-talet och 
sköttes av prästen och socknens klockare. Första fas-
ta skolan i området startade i Tuna by 1756, därefter 
i Gåvsta 1768, Stavby 1813 och i Rasbokil 1825. Vid 
denna tid fick eleverna även lära sig skriva. Med 1842 
års folkskolestadga infördes allmän skolplikt med fler 
läroämnen, samtidigt som flera skolor byggdes.  

Soldattorp nr 55 i Rasbo kompani, 
numera sommarstuga

I äldre tider med självhushåll fanns det behov av att 
köpa vissa basvaror, exempelvis salt och järnvaror. 
Samtidigt avyttrades produkter, i första hand spannmål, 
vilket var en förutsättning för att kunna göra nödvän-
diga inköp. Handeln fick enbart förekomma i städerna 
före mitten av 1800-talet. Detta var en förutsättning för 
städerna att växa och bestå som handelsplatser.  

F.d. gästgiveriet i Hov

Vägförbindelsen mellan Uppsala–Östhammar har där-
för under åren betytt mycket för kontakter mellan sock-
narna. Man handlade med varor på marknaderna i både 
Uppsala och Skäfthammar och gästgiverierna i Hov och 
Haberga i Alunda var naturliga rastplatser längs vägen. 
I Stavby uppstod en krog, kallad ”Krogen”. För Tuna- 
och Stavbybor som gjorde stadsbesök till Uppsala var 
ett besök i Hovs gästgiveri säkert ett välkommet avbrott 
under resan. På återresan från staden fanns tidigare även 
en rastplats, mellan Hovgården och Grönviken, som 
kallades ”Stavby-kammaren”. Där stannade forbönder 
och tog sig en dragnagel ur brännvinskaggen, innan de 
for vidare ut på den blåsiga Rasboslätten. 

Ett gästgiveri från förr i tiden
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År 1846 avskaffades i huvudsak den gamla näringsbe-
gränsningen. Då blev det tillåtet att hålla handelsbodar 
på landsbygden, men de fick inte ligga närmare en stad 
än tre mil. År 1864 slopades denna bestämmelse och 
handelsbodar fick inrättas var som helst i landet. Det 
var i samband med detta som den första lanthandeln i 
Rasbobygden öppnades. 

Under senare delen av 1800-talet byggdes många järn-
vägar i Sverige. Planer på en järnvägsförbindelse mel-
lan Uppsala och Gimo, med stationer i Skeke i Rasbo 
och Husby i Stavby, diskuterades från 1880 och långt 
in på 1900-talet. Detta skulle, ansåg man, speciellt gyn-
na socknarna i Olands härad, med möjlighet till bättre 
kommunikationer och avsättning för sina jordbruks-
produkter. Detta löstes 1921 då en annan järnvägslinje 
byggdes mellan Faringe och Gimo, via Tuna och Alun-
da. Trots detta fortsatte planerna på en järnvägförbin-
delse från Uppsala, via Gimo och nu till Öregrund. I 
mitten av 1920-talet, när även den reguljära busstrafi-
ken hade startat, började man inse det omöjliga i att 
realisera ett järnvägsbygge genom Rasbo, Stavby och 
Tuna, varför bolaget likviderades 1931. Även linjen 
mellan Faringe och Gimo fick en relativt kort historia. 
Denna linje lades ner 1960 för persontrafik och 1970 
för godstrafik.

Storkommunsreformen som infördes 1952 innebar att 
Rasbo–Rasbokil bildade Rasbo storkommun och Stav-
by–Tuna gick in i Olands kommun tillsammans med 
Alunda, Ekeby och Skäfhammar. I och med att den 
nioåriga enhetsskolan hade startat i Alunda redan 1949 
och en ny centralskola hade byggts 1956, fick högsta-
dieelever från Rasbo storkommun sin skolgång i Alun-
da från skolåret 1959/1960. Detta var ett viktigt skäl 
till varför Rasbo storkommun blev en del av Olands 
kommun 1967. År 1974 var det dags för en ny kom-
munsammanslagning, Olands kommun delades upp i 
Östhammars och Uppsala kommuner, vilket innebar att 
våra fyra gamla socknar kom att ingå i Uppsala kom-
mun. Våra möjligheter att påverka kommunala frågor 
minskade, men för att råda bot på detta infördes 1986 
en reform med 14 kommundelsnämnder inom Uppsala 
kommun. Rasbo blev en egen kommundel bestående 
av Rasbo, Rasbokil, Tuna och Stavby. Kommundelsor-
ganisationen upphörde 2002/2003. 
Samtidigt bildades föreningen 
RIS, Rasbo i samverkan, vars syfte 
är att fortsätta att initiera, behandla 
och driva demokrati- och utveck-
lingsfrågor i den gamla kommun-
delen inom Uppsala kommun.

   

Stationen i Tuna

Visste du att...

... det inte var till-
låtet att färdas 
med automobil 
på byvägarna i 
vårt område, t ex 
mellan Örby och 
Frötuna 1912? 

Visste du att...

...järnvägen till Rasbo–Tuna–Stavby, som pla-
nerades i detalj under flera decennier i slutet av 
1800-talet aldrig blev av. Finansieringsfrågan 
blev aldrig löst, därför blev järnvägen heller aldrig 
byggd. Men järnvägen mellan Faringe och Gimo 
invigdes 1921 och fick en järnvägsstation i Tuna!
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Några av våra större gårdar

Frötuna herrgård, Rasbo
Frötuna säteri har under århundradena varit en mycket betydelsefull gård i 
Rasbo. Genom sin storlek och sina ägare har gården spelat en viktig roll i 
socknen. Frötuna finns nämnt första gången år 1328. Av nuvarande bebyg-
gelse finns de äldsta delarna bevarade från 1700-talet. Den nuvarande herr-
gårdsbyggnaden uppfördes efter en brand år 1840. Under 1700-talet ägdes 
Frötuna av släkten Gyllenkrok, därefter av de Geer från år 1773 och numera 
av familjen Bernadotte. 
 Idag bedrivs kurser, utbildningar, retreater och seminarier med mat och 
logi på Frötuna.

Årby slott, Rasbokil 
Årby, från mitten av 1600-talet, har i någorlunda ursprungligt skick bevarats till våra dagar. Slottets norra flygel 
anses ha medeltida ursprung och är Rasbokils äldsta bostadshus av sten. Den södra flygeln byggdes på 1700-talet. 
Byggherre var Jürgen Schildt, livländsk adelsman, född i Bayern och överstelöjtnant i trettioåriga kriget. Årby 
slott är sedan 1904 privatägt.
 Strax intill slottet fann man på 1930-talet en båtgrav från 800–900-talet där en högt uppsatt kvinna var begravd 
med sin häst och hund, den s.k. Årbybåten. Båten finns nu på Statens historiska museum.

...storentreprenören 
H.W. Söderman på 
Henriksbergs gård var 
nykterist men ändå ägde 
flera brännerier i bygden?

Visste du att...
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Lydinge säteri, Stavby
Lydinge ligger lummigt inbäddat i den böljande terrängen. Gårdsbilden domineras av den vackra byggnationen 
från 1700-talets början med ett pampigt corps de logi inramat av två flyglar. Utöver detta finns ytterligare två bo-
stadshus, en statarlänga med åtta lägenheter samt en gedigen ekonomibyggnad. Säteriet är privatägt sedan 1992. 
Idag består verksamheten av uthyrning till permanentboende, i första hand för de som vill hyra bostad i kombi-
nation med stallplats. Det finns även möjlighet att ordna enbart stallplats och det erbjuds bed & breakfast för den 
som inte har hästen med sig.

  

Gammel-Gränome, Stavby 
Gammel-Gränome utvecklades genom inköp av flera mindre gårdar till en betydelsefull gård. Bland ägarna märks 
bl.a. Malla Silfverstolpe från början av 1800-talet . År 1945 donerades gården till Olands Hembyggsgille som ge-
nomfört en genomgripande renovering av byggnaden. Gammel-Gränome används som samlingsplats för bygdens 
aktiviteter och innehåller hembygdsgillets museum, en fornpark och en 600 meter lång naturstig. 
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Husby säteri, Stavby
Husby var redan under medeltiden ett säteri, namnet tyder på att det även har varit en 
kungsgård. Gården har under åren haft många kända ägare, bl.a. landshövding Thure 
Gustaf Rudbeck, sonson till Olof Rudbeck d.y. På gården återfinns ett välbevarat 
stenmagasin. Husby är i privat ägo sedan år 1900.

   

Hässelby säteri, Tuna
Hässelby var ett dominerande säteri i Tuna fram till slutet av 1800-talet, då stora delar av gården såldes. Under 
1900-talet har den återfått något av sin forna glans
 Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes på tidigt 1800-tal, medan flygeln är från 1700-talet. Den andra fly-
geln brann ner år 1840 och där står nu en jordkällare. År 1946 köptes säteriet av Carl Johan E. Högfeldt och drivs 
sedan 1982 av sonen Carl Johan P. Högfeldt.
 På den nordöstra delen av marken ligger Stamsjön. Stamsjön är en populär plats för fågelskådning, då den i 
många år bland annat hyst häckande havsörnspar.   

Stenmagasinet på 
Husby säteri
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Samhällsservice

Idag finns tre förskolor i Rasbobygden, en kommunal 
och två enskilda/fristående: Gåvsta förskola som erbju-
der traditionell förskolepedagogik, Smulans förskola 
som drivs av Furuhöjdskyrkans församling i Alunda 
som har traditionell förskolepedagogik med kristen 
inriktning och Tunabarnens förskola som drivs av en 
föräldraförening och har pedagogisk inriktning.
 Rasbobygdens familjedaghem finns i Gåvsta, Ras-
bokil, Tuna och hos Småkottarna. Verksamheten är för-
lagd till dagbarnvårdarnas hem och kompletteras med 
verksamhet i grupplokal 1–2 gånger per vecka.
 Öppen förskola är en mötesplats för föräldrar som är 
hemma med barn i åldern 0–5 år. Där kan barnen leka 
och föräldrarna träffar andra småbarnsföräldrar.  Rasbo 
pastorat har öppen förskola i Rasbo, Tuna och Stavby 
en förmiddag per vecka.

Skolorna i Rasbobygden
En sammanhållen skolgång har erbjudits barn och ung-
domar i Rasbobygden från början av 2000 vid skolorna 
i Rasbo skolområde. Detta har ofta skett genom om- 
och tillbyggnad av befintliga skolbyggnader. Idag finns 

verksamhet från förskoleklass till årskurs nio. Hösten 
2016 går totalt 657 elever i våra skolor. 
 I Uppsala kommun finns grundskolor med olika 
profiler och inriktningar. Gåvsta skola har kultur och 
idrott, Stabvy skola har en allmän inriktning och Tuna 
skola har miljö-kultur-natur.
 Eleverna är aktiva och har på flera sätt utmärkt sig 
i olika sammanhang. Stavbyelever har framgångsrikt 
deltagit i ”Vi i femman” och schackturneringar. Young 
European School Conference är en återkommande 
konferens för elever från 12 EU-länder där syftet är att 
främja samarbete mellan ungdomarna. Gåvsta skola 
har sedan 2007 fått representera Sverige och var värd 
för konferensen 2011.   
 Skolorna i vårt område arbetar med kvalité och mil-
jö. Här präglas mötet mycket av de mindre enheternas 
styrka att se den enskilda eleven. Skolorna antar nya ut-
maningar. Gåvsta skola arbetar hälsofrämjande och blev 
hälsocertifierad våren 2016. Detta innebär att samtliga 
elever erbjuds organiserad rörelsetid varje dag. 
 Nio år i bygdens skolor formar trygga ungdomar med 
kompetens och självkänsla för egna val i framtiden. 

Begreppen förskola och barnomsorg har växlat över tid. 
År 1975 infördes allmän förskola. Med förskola idag menar vi 

alla former av pedagogisk verksamhet för inskrivna barn 
i åldern 1–5 år. Med förskoleverksamhet menas 

således förskola, familjedaghem och öppen förskola.

Gåvsta skola
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Primärvård – Rasbo vårdcentral
Landstinget i Uppsala län ansvarar främst för hälsa och 
sjukvård. Om du blir sjuk eller behöver råd om din hälsa 
kan du vända dig till din vårdcentral. Rasbo vårdcentral 
är en liten personlig vårdcentral och ligger centralt i 
Rasbo i anslutning till äldreboendet Vigmund. Här träf-
far du distriktsläkare och övriga specialistfunktioner 
t.ex. sjukgymnast, kurator med flera. Rasbo vårdcen-
tral är en filial till Alunda vårdcentral. Under 2016 har 
vårdcentralen inte haft möjlighet att hålla öppet som 
planerat på grund av personalbrist. Endast distriktsskö-
terskemottagningen och barnavårdscentralen finns på 
plats i lokalerna. Förhoppningen är att Rasbo vårdcen-
tral på nytt ska bemannas med ett läkarteam, men under 
tiden kontaktar man Alunda vårdcentral.

Dagens äldreboende
Vården av de äldre har genomgått stora förändringar 
under 1900-talet. Vikten av eget boende lyftes fram och 
serviceboende blev ett alternativ till ålderdomshem. 
Uppsala kommun köpte 1990 tio bostadsrätter i Bo-
stadsrättsföreningen Gåvsta by och dessa är fortfarande 
avsedda för äldre personer.    

Servicehuset/äldreboendet Vigmund i Rasbo invigdes 
5 oktober 1995 till glädje för de äldre i Rasbobygden. 
Då denna form av boende saknats under lång tid hän-
visades äldre, som var i behov av omsorg dygnet runt, 
till platser i Uppsalaområdet alternativt till Olandsgår-
den. Uppsala kommun köpte under lång tid platser av 
Östhammars kommun och platserna var i första hand 
avsedda för boende i Stavby och Tuna. Till Vigmund 
knöts en hemtjänstgrupp som verkade i området och 
utgick från Gåvstagården (f.d. ålderdomshemmet). I 
anslutning till Vigmund byggdes också lokaler för vård-
central och distriktsköterskemottagning.
 Vigmund är idag ett vård- och omsorgsboende som 
har 30 lägenheter, 20 för äldre med stora omvårdnads-
behov och tio för äldre med demenssjukdom. Det finns 
också en dagverksamhet i huset. De boende har egen 
lägenhet/eget rum och tillgång till gemensamma loka-
ler. På boendet finns alltid omvårdnadspersonal på plats 
och det finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt.
 Fler och fler äldre önskar bo kvar hemma i sin invan-
da hemmiljö. De som behöver hjälp i det dagliga livet 
kan ansöka om att få hemtjänst. Hemtjänsten hjälper 
till med exempelvis tvätt, städning, leverans av matlå-
dor, social aktivitet och samvaro i olika former. Många 
får också hjälp med personlig omvårdnad och där det 
behövs är hemsjukvård integrerad med hemtjänsten.   

Kollektivtrafiken i området
Upplands lokaltrafik (UL) trafikerar väg 288 med regio-
nalbussar samt mindre anslutningsvägar. UL:s vision är 
att underlätta vardagen för alla som reser i vår region 
och de vill skapa en effektiv, hållbar och pålitlig kollek-
tivtrafik. Bussar trafikerar sträckan Öregrund/Östham-
mar till Uppsala varje halvtimme. Pendlarparkeringar 
finns på flera ställen. Den nya dragningen av väg 288 
bidrar till ökad trafiksäkerhet. Möjlighet finns också 
att åka med sjukresebussen som trafikerar vägsträckan. 
Denna buss är bara avsedd för patienter som ska besöka 
vården.          

Servicehuset/äldreboendet Vigmund 

Innergården på Vigmund 
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Ett modernt fibernät breder ut sig över Rasbobygden. 
Över 30 mil fiberkabel ersätter en gammal opålitlig kopparkabel 

och svajigt mobilnät. Genom målmedvetet ideellt arbete 
under flera år har vi snart fått bredbandsfiber till glädje och 

nytta för boende, organisationer och företagare.  

Rasbobygden – fiberbygden

Undersökningar i ett tidigt skede visade hur folk såg 
på sin internetuppkoppling och telefoni. Snabbare upp-
koppling var en nödvändighet för de etablerade före-
tagen och även för förvärvsarbetande med möjlighet 
att jobba hemifrån och delta i videomöten. Äldre var 
oroliga över hemtjänstlarm via mobilnätet med skral 
mottagning och det var inte möjligt att skicka stora filer 
eller att strömma filmer. 
 Detta gav förstås ytterligare drivkraft att se till att 
projektet genomfördes. Markägarna som såg nyttan 
för bygden, godkände att fiberslangen lades över de-
ras marker. Det blev otaliga vändor med flygblad och 
massutskick via SMS för att nå ut till alla – en gång 
skickades SMS till runt tusen mobilnummer i området! 
– och vägskyltar sattes upp på strategiska platser och 
öppna möten arrangerades.
 Efter regelrätta upphandlingar med fiberbyggare 
fann man lösningar där de anlade fibernätet till en rim-

lig kostnad för abonnenterna mot att bygden fortsatte 
att stötta projektet med ideellt arbete. Några få entu-
siaster lade ner mycket av sin fritid på projektet och 
med oändligt tålamod hjälpte de bygden att ta klivet in 
i framtiden.
 Under projektets gång har husspekulanter hört av sig 
och frågat om det blir fiber i området, då detta var av-
görande för deras köpbeslut. Genom att det sätts upp 
mängder av kopplingsskåp runtom i bygden, har för-
utsättningarna ökat avsevärt för inflyttande och nybyg-
gare att få en fiberanslutning.  
 Hösten 2016 har så flera hus i området börjat få en 
färdig höghastighetsanslutning till internet via fiber. Nä-
tet är dessutom öppet, vilket betyder att det finns många 
internetleverantörer att välja mellan och den konkurren-
sen tjänar vi kunder på – det blir billigare i slutändan. 
Dessa drygt 30 mil osynliga fibernät öppnar ett fönster 
mot världen och framtidssäkrar Rasbobygden.



39

Mat och försäljning

Karby trädgård
Självplock av c-vitaminrika havtorn från tagglösa bus-
kar under september månad. Gårdsförsäljning efter 
överenskommelse av havtornsjuice- och marmelad, 
lamm- och fårskinn, garner, stickade mössor och mo-
hairstrumpor m m. 
Tel: 018-36 82 36, mobil: 0766-32 23 27. 
www.karbytradgard.se

 

Mat & bagarstugan i Kölinge, Rasbokil
Här bakas och säljs allt från småkakor till smörgåstår-
tor och på beställning erbjuds även en cateringmeny.
Vill du få hemleverans kan det ordnas. 
Tel: 070-254 21 27. 
Facebook: Mat & bagarstugan, Rasbokil.
                                 

Annas bakstuga i Rasbo   
I Annas stenugn i Västersta bakas framförallt surdegs-
bröd. Till sortimentet hör även bullar, tekakor och ham-
burgerbröd. I bakstugan erbjuds också kurser i surdegs-
bakning och man kan beställa bröd till kalas och fest. 
Tel: 070-301 16 71, 
Facebook: Annas Bakstuga i Rasbo. 

                            

Röda Ladan, Vallbylund
Här kan du handla garn, tillbehör och mycket mer till 
din stickning och virkning. I vår butik Röda Ladan, i 
Vallbylund, Rasbo hittar du 75 olika sorters garn i över 
tusen varianter. Även webbutik. Tel: 018-36 55 27. 
www.garnuppsala.com

Roslagens Chark, Alunda
Beställ köttlådor med naturbeteskött från lokalprodu-
cent. Roslagens chark, Häcklinge gård i Alunda, 
tel 070-315 38 49. 
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Västerängens lantbruk 
säljer nötköttlådor, t.ex 10 kg steklåda eller 10 kg 
köttfärslåda, på beställning. För mer information, ring    
Clas Åkesson, Edinge, Alunda, på tel: 070-553 50 31.

Sjökärrets ekogård, Söder-Edinge 
På Sjökärrets ekogård, en lantlig idyll vid vägs ände, 
kan man köpa garn, ull, lammskinn och även kött. På 
gården finns får, hästar, kor och höns och man kan delta 
i jakt och övernatta i egen stuga.
För mer information se www.sjokarret.se eller 
Facebook Sjökärret eller ring till
Fia Söderberg tel: 073-350 22 39 eller 
Leif Yttergren tel: 070-491 20 56.

Garn, ull 
lammskinn

Får, hästar, höns, kor
Bo på bondgård i torpet

www.sjokarret.se

Godislunden
Mer än 360 sorters godis i lösvikt, stycksaker, lyxigare 
konfektyr, chips och läsk är grunden hos oss. Sommar-
halvåret erbjuds Glasscafé med en mängd olika menyer 
och alternativ av mjuk- och skopglass. Cafédel som 
serverar kaffe, fikabröd och smörgåsar. Nytt är vår mi-
nilivsavdelning med torrvaror samt mejeri, denna del är 
under uppbyggnad. 
Facebook. Godislunden tel: 018-36 54 40.

Pizzerian Black Castle
Hjärtligt välkomna att besöka vår renoverade restau-
rang. Med en helt ny meny med förstklassig mat och 
fullständiga rättigheter för dryck erbjuder vi våra besö-
kare ett stort utbud för variation till dina smaklökar! 
Tel: 018-36 54 45
Adress: Rasbo Prästgård 5, 755 96 Uppsala
www.blackcastle.se

Tuna Lanthandel 
En butik som alltid finns till hands med sin ägare Has-
san Ghasemi, som utöver affärsverksamheten utsågs 
till Årets Ristare 2008 för sin öppenhet och sitt sociala 
engagemang för bygden.
Lanthandeln har öppet alla dagar kl. 12–21 året runt.
Tel: 0174-123 91, 072-330 58 96
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Lokal  Antal personer som Hemsida
                                                                   ryms i lokalen                 

Tuna bygdegård 260  www.tunabygdegard.se

Stavbygården 100  www.stavby.se

Rasbokils bygdegård 130  www.bygdegardarna.se/rasbokil

Hall 2000, Rasbo 600  www.hall2000.nu

Rasbo motorklubbs lokal 40  www.rasbomk.se

Rasbo gammelgård 54  www.rasbohembygdsgille.se

Rasbokils hembygdsgård 60  www.hembygd.se/rasbokil

Gammel-Gränome 60  www.gamla-grenome.se

Gåvsta skolas matsal 100 www.uppsala.se

Åsaborg, Skoby  40  Ulla Grandin, tel 0174-13058

Rasbo församlingshem 120  www.svenskakyrkan.se/rasbo

Klockarbol, Rasbokil 40  www.svenskakyrkan.se/rasbo

Stavby församlingshem 60  www.svenskakyrkan.se/rasbo

Tuna kyrkstuga 120  www.svenskakyrkan.se/rasbo

Samlingslokaler

Församlingshemmet i Stavby
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Föreningar

KULTURFÖRENINGEN I RASBO
www.rasbokultur.nu

RASBOKILS HEMBYGDSFÖRENING
www.hembygd.se/rasbokil

RASBO MK 
Rasbo motorklubb – aktiv inom  bil och MC-sporten
www.rasbomk.se

KILENS IF Idrottsförening i Rasbokil. 
Kontakt: Håkan Sahlin tel: 018-35 13 34
På Facebook: Kilens IF (Öppen grupp)

RASBO GF Rasbo Gymnastikförening
Hemsida: Rasbo GF-Gymnastik på idrottonline.se
www.facebook.com/rasbogf

TUNA BYGDEGÅRDSFÖRENING
www.tunabygdegard.se
På Facebook: Tuna Bygdegårdsförening 
(Öppen grupp)

RASBOBYGDENS RÖDAKORSKRETS 
Kontaktperson: Britta Mörlin tel. 070-379 92 15
www.redcross.se/uppsala/vara-verksamheter/roda-
korset-i-uppsala-kommun/rasbobygden

TESTEN BAD- OCH SJÖFÖRENING 
Vill höja sjön Testen och utveckla bygden runt sjön. 
Kontakt: Anders Bergengren, dialogic.milj@telia.com

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN HALL 2000
www.hall2000.nu

UPPLANDS TUNA IK
Handboll, fotboll och idrottslek
www.utik.se

RASBO I SAMVERKAN
www.rasbo.org



43

RASBO HEMBYGDSGILLE
www.rasbohembygdsgille.se

FÖRETAGSAMMA KVINNOR I RASBO
Nätverk för kvinnliga företagare
Kontakt: Britt Mattsson tel: 018-35 11 43 
Gunilla Zetterling tel: 018-35 12 60
Maj-Britt Lindström tel: 0174-501 75 
Britt-Sofi Karlsson tel: 018-36 52 10

RASBO IK
På Facebook: Rasbo IK (Öppen grupp) 
Rasbo IK Badminton
Hemsida: Rasbo IK Badminton på www.laget.se

RASBO SPELMANSLAG
Hemsida: Rasbo spelmanslag
rasbohembygdsgille.se

RASBOKILS NYA BYGDEGÅRDSFÖRENING
www.bygdegardarna.se/rasbokil

STAVBY 4H
www.stavby.se
TUNA 4H
www.4h.se/tuna/

SPF Seniorerna
Sveriges pensionärsförbunds lokalförening i
Rasbobygden och omfattar socknarna/
församlingarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna 
Hemsida: Södra Oland på spfpension.se

RASBO SkF Rasbo Skytteförening.
Hemsida:  RasboSkF–Skyttesport på 
www.idrottonline.se

PRO, Rasbo–Rasbokil
Hemsida:
Rasbo–Rasbokil lokalförening på www.pro.se
PRO, Tuna-Stavby
Hemsida: Tuna–Stavby lokalförening på www.pro.se
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Det bor 4 714 personer i Rasbobygden, varav 2 434 män och 2 280 kvinnor 

Åldersfördelning av befolkning i Rasbobygden

 0–1 1–5 6 7–9 10–12    –15 16–19 20–24 25–44 45–64 65–79 80–  Totalt

 54 300 80 227 208 182 247 255 1 194 1 226 585 159 4 714

Sysselsättning
Totalt är 3 349 sysselsatta, varav 823 inom området.
Cirka 2,8 % är arbetslösa 

Bostad
Hyresrätt     62 
Bostadsrätt     73 
Äganderätt 1 502

Totalt 1 637

Rasbobygden i siff ror

Resor
Totalt har 1 454 familjer bil, varav 599 har fl er än en bil.

Avstånd mellan Gåvsta–Uppsala C är 20,1 km och 
tar 25 minuter med bil och 27–35 minuter med 
kollektivtrafi ken. 

Motsvarande avstånd mellan Tuna–Uppsala C 
35,4 km och 37 minuter respektive 54–61 minuter.

Gåvsta–Arlanda 54,4 km tar 39 minuter med bil och 
49–75 minuter kollektivtrafi ken.

Tuna–Arlanda 52,6 km tar 50 minuter med bil och 
98–118 minuter med kollektivtrafi ken.
 
(Uppgifterna är baserade på 2013 års statistik)
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Föreningen Rasbo i Samverkan – RIS
Rasbo i Samverkan startade sin verksamhet i samband med att 

Rasbo kommundel, efter 15 års verksamhet, upphörde vid årsskiftet 

2002/2003. 

 Syftet med föreningen var att fortsätta initiera, behandla och driva 

demokrati- och utvecklingsfrågor i Rasbobygden. 

 Rasbo i Samverkan är en ideell förening med representanter från de 

politiska partierna, föreningar, företag och organisationer i bygden. 

 Frågor som RIS drivit sedan starten 2003 är bland annat ombyggna-

den av väg 288, cykelvägar, vår kollektivtrafik och fiberutbyggnaden.

 RIS inbjuder regelbundet till informationsträffar med medverkan 

från ansvariga myndigheter, för att belysa aktuella frågor. Frågor som 

följs upp med möten med berörda ansvarspersoner.

 Informationsbladet Ristaren, som beskriver aktuella händelser, de-

las ut till samtliga hushåll 5–6 gånger om året.

 Tillsammans med dig och ditt engagemang kan vi tillsammans i 

Rasbo i Samverkan driva och utveckla Rasbobygdens framtid. Alla 

som är intresserade av att verka för föreningens ändamål är varmt 

välkomna. Bli medlem i RIS genom att sätta in 50 kr på PG 195883–4 

för att stödja vårt arbete. 

 

Rasbo i Samverkan vill rikta ett stort tack till alla som 

deltagit i arbetet med utgivande av denna bygdeskrift.    

www.rasbo.org  


