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Verksamhetsberättelse för år 2019
Styrelse
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Vice --"-Kassör
Sekreterare

Ann-Charlotte Björklund
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Vakant
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Ledamot
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Vakant
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Erik Höök
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Vakant
Birgitta Elfving
Vakant
Vakant

Föreningsföreträdare
Företagarna
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Kyrkor och Samfund
Pensionärsföreningar
Hembygdsföreningar
Idrottsföreningar
Skolor
Övriga intresseföreningar

Ledamot
Martin Öjes
Allan Haddleton
Britt Sofi Karlsson
Ann-Margret Öberg-Viklund
Andrew Hutchings
Anette Pettersson
Camilla Westerlund
Staffan Björklund

Ersättare
Vakant
Vakant
Ronny Jansson
Rolf Eriksson
Vakant
Vakant
Vakant
Lisa Björk

Revisorer
Maj-Lis Lundblad och Jörgen Bergmark, ersättare Inga Köpsén och Lars Widell.
Valberedning
Bo Lennart Janervärn, Gunilla Philipsson, Lars-Gunnar Karlsson och Verena Rehbinder.
Föreningen Rasbo i Samverkan, RiS, har under året haft cirka 50 medlemmar.
Vid årsstämman 2019 hade valberedningen ingen kandidat att presentera på ordförandeposten. Årsstämman beslutade då att tillsätta en sammankallande för verksamhetsåret 2019.
Funktionen som sammankallande har fungerat som föreningens ordförande under året.

Styrelsearbetet
Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen och mötena har föregåtts av förberedande möten,
arbetsutskott. Samtliga möten har varit välbesökta.
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Ristaren
Sex nummer av Ristaren har utgivits under året. Samtliga nummer har varit omfattande, med
information till hushållen om landsbygdsutveckling, föreningsverksamhet och angelägna
frågor för bygdens invånare. Resultat av kontakter med kommunen, regionen, Trafikverket
och Länsstyrelsen har publicerats. Nyetablerade lokala företag har uppmärksammats. Bland
artiklarna kan nämnas invigning av servicepunkten i Tuna, öppnande av LSS-boende i Vallby,
förändrad organisation av vårdcentraler i regionen, planer för nybyggnation vid Gåvsta
gammelgård samt presentation av idrottsföreningarna i bygden. Större föreningsaktiviteter, till
exempel Stavby traktorrace och årets kulturvecka (den tjugonde i ordningen), har givits
särskilt utrymme.
Föreningsannonsering är kostnadsfri och föreningarna i bygden annonserar flitigt om sitt
utbud av aktiviteter. Nytt för 2019 är att styrelsen utsett en redaktionskommitté där Staffan
Björklund är ansvarig redaktör. Tryckning av Ristaren sker hos KPH efter att Mia Rosendahl
redigerat materialet tillsammans med Staffan Björklund. Martin Öjes har under del av året
också varit behjälplig. Utdelningen sker via Postnord men för hushåll inom Rasbobygden med
Almunge-postnummer sköter representanter för föreningen utlämningen. Samtidigt får bland
annat representanter för kommunen, regionen och pastoratet med flera ett antal exemplar.
Ristaren är ett viktigt organ för föreningen att nå ut med information till och kommunikation
med boende i Rasbobygden. För många är Ristaren ett likhetstecken med RiS.

Hemsidan (www.rasbo.org)
Martin Öjes svarar för hemsidan och ser till att publicera inskickat material. Hemsidan
behöver ses över och bli mer attraktiv med aktuell information och gärna debattinlägg.
Samtliga protokoll är nu publicerade vilket innebär att nu kan alla ta del av vad föreningen
behandlar på sina möten. Ristaren går också att läsa på hemsidan. Utmaningen för föreningen
är att få fler att besöka hemsidan så att den kan bli en levande informationskanal.

Bredband Rasbo, datakurs
Föreningen har erbjudit utbildning i hantering av e-post, bank- och betaltjänster, E-handel,
sociala media, att surfa m m men också om datasäkerhet. Behovet av dessa kurser som pågått
under längre tid börjar klinga av. Till hösten blev det för få intresserade anmälda för att kunna
ordna ytterligare en kurs. Gunilla Zetterling har samordnat kurserna med lärare från
grannbygden (Storvreta).

Vägar och trafik
En återkommande fråga under flera år är säkerheten vid Spångakorset, väg 288 i höjd med
korsningen med väg 273. Styrelsen har författat en skrivelse till Länsstyrelsen i Uppsala län
med begäran om sänkt hastighet. Länsstyrelsens svar är att alla förslag behandlas och därefter
görs en bedömning för eventuell vidare utredning i ärendet.
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Bristande vägunderhåll på de mindre vägarna i vårt område har också påtalats med skrivelse
till Trafikverket. Statusen på vägarna har ifrågasatts då ojämnheter i vägbanan, oreparerade
tjälskador och kvarliggande lösgrus efter reparationer av ”småhål” skapar stora problem för
trafikanterna. Föreningen har fått ett uttömmande svar för situationen på respektive väg.
Stort behov av pendlarparkeringar i Rasbobygden har medfört att föreningen har uppvaktat
Kommunen och Region Uppsala under våren. Det som därefter har hänt är att kommunstyrelsen i Uppsala, Uppsala Parkering AB och Region Uppsala den 23 maj beslutade om
riktlinjer och principer för pendlarparkering. Gåvstaområdet är ett av de prioriterade
områdena. Pendlarparkeringar ska öka tillgängligheten till kollektivtrafiken på landsbygden.
Cykelväg längs väg 673 är ett annat långdraget ärende som inneburit ett flertal kontakter med
bland annat infrastrukturstrategen vid Trafik och samhälle i Region Uppsala och kommunen.
I november fick föreningen besked att Trafikverket, Uppsala kommun och Region Uppsala är
överens om att förbättra cykelbarheten och att objektet kommer att finnas med i förslag till
genomförandeplan 2020 - 2026.

Integrationsprojekt
Projektet fortsätter som tidigare år i samarbete med Rasbo Pastorat och Nyby Vision.
Ömsesidighet, meningsskapande sammanhang och personliga möten är nyckelord för Nyby
Vision. Samarbetet med Nyby Vision ger oss möjligheter att träffa människor från andra
länder. Samarbetet har som syfte att bygga broar mellan olika kulturer och ge möjlighet till att
träna svenska när vi träffas. Numera finns flera grupper som träffas månadsvis, oftast i
pastoratets lokaler. Representanter för projektet har också deltagit i Nyby Visions aktiviteter.

Uppsala kommun – Sveriges bästa landsbygdskommun
RiS har fortlöpande tagit del av Uppsala kommuns beslut, särskilt rörande områden av
betydelse för alla som bor och verkar i Rasbobygden. Aktuell information om sådana beslut
har förmedlats i Ristaren.
Som ett led i kommunens ambitioner att etablera utvecklingsnoder, så kallade servicepunkter,
runt Uppsala invigdes i juni Tuna servicepunkt. I anslaget till RiS från kommunen ingick
också en separat del för servicepunktens driftskostnader om 24 000 kronor. Arbetet initierades
med ideellt arbete i RiS utvecklingsgrupp och idag finns den nybildade föreningen
Tunatorget.

Översyn av föreningens stadgar
Under året har styrelsen med stöd av en arbetsgrupp sett över gällande stadgar. Styrelsens
förslag på stadgeändringar antogs för första gången vid en extra stämma i november. För att
bli gällande ska stadgeändringarna beslutas en andra gång vid ordinarie stämma mars 2020.
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Slutord
Verksamhetsåret har präglats av att styrelsen tagit tag i ärenden som hamnat i långbänk. Flera
ärenden har avslutats där föreningen inte kan driva frågan vidare, till exempel begäran om
utökat öppethållande på Hovgårdens avfallsanläggning, möjlighet att få lämna grovsopor i
Alunda och önskemål om att etablera en plats för insamling av glas, papper, plast, metall och
tidningar i Gåvstaområdet. Kontakter har tagits med Uppsala Vatten, Östhammars kommun
och FTI, förpackning och tidningsinsamling.
Sammankallande tackar styrelsen för gott samarbetsklimat och engagemang i bygdens frågor.
Landsbygdsutveckling är ett ledord för fortsatt arbete inom föreningen.
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