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Verksamhetsberättelse för år 2022 
 

 

Styrelse 
 

Sammankallande Birgitta Elfving 

Vice --"--  Gunilla Zetterling 

Kassör  BrittSofi Karlsson  

 

Ledamot   Ersättare 

Carl Bernadotte   

Gunilla Zetterling    

Esbjörn Forslund      

Britt Sofi Karlsson  Ronny Jansson 

Rolf Eriksson   

Birgitta Elfving  Ann Christin Eriksson 

Camilla Westerlund 

Viktor Karlsson 

Olle Nygren    

 

Revisorer 

Maj-Lis Lundblad och Helena Blomsten och ersättare Inga Köpsén. 

 

Valberedning 

Ann-Charlotte Björklund sammankallande och Lorentz Stålberg. 

 

Föreningen Rasbo i Samverkan, RiS, har under året haft cirka 50 medlemmar.  

 

 

Styrelsearbetet 
Styrelsen har sammanträtt vid åtta tillfällen och mötena har föregåtts av förberedande möten, arbetsutskott. 

Vi har haft en planeringsdag under våren.  

 

Ristaren  
Sex nummer av Ristaren har utgivits under året. Samtliga nummer har innehållit information till hushållen 

om landsbygdsutveckling, information från kommun, föreningsverksamhet och angelägna frågor för 

bygdens invånare.  

Föreningsannonsering är kostnadsfri och föreningarna i bygden annonserar flitigt om sitt utbud av 

aktiviteter. Redaktionsgruppen leds av Birgitta Elfving som är ansvarig utgivare tillsammans med Gunilla 

Zetterling och BrittSofi Karlsson. Tryckning av Ristaren sker hos KPH efter att Henric Wangel redigerat 

materialet tillsammans med redaktionsgruppen. Utdelningen sker via Postnord 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) och Facebook 

Henric Wangel svarar för hemsidan och ser till att publicera inskickat material. Samtliga protokoll är nu 

publicerade vilket innebär att nu kan alla ta del av vad föreningen behandlar på sina möten. 
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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.   

Information läggs kontinuerligt ut på Facebooksidan (Rasbo i Samverkan). 

 

Planering/Studiebesök 
Styrelsen samlades för en planeringsdag vid Timmerkojan i Tuna i maj. 

Vi tog fram olika förslag på teman som är intressanta att veta mer om. 

 

Tematräffar 
Under året har vi haft tre tematräffar. 

Den första handlade om väg 288 där frågor kring pendlarparkering, kollektivtrafiken, farliga korsningar och 

cykelväg togs upp. Vi hade deltagare från Uppsala kommun och Region Uppsala som presenterande sina 

synpunkter. 

Den andra handlade om ”hur förberedd är du om krisen kommer” i diskussionerna deltog representanter från 

Civilförsvarsförbundet och länsstyrelsen. 

Den tredje handlade om en kväll om Energi, i diskussionerna deltog representanter från Ulrik Wallén från 

Upplands Energi AB och Staffan Gunnarsson och Susanne Lind från Klimat och Energirådgivarna Uppsala 

län. 

Alla tre tematräffarna var välbesökta av boende på bygden. 

 

Årsmötet och årets Ristare 
I mars hade vi årsmöte och som vanligt utsågs årets Ristare, den person i bygden som gjort något 

utmärkande till glädje och nytta för andra. Boende i Rasbo bygden nominerar den de tycker ska bli året 

Ristare. 

 

Slutord 
Början av verksamhetsåret har präglades av Covid-19. Men så snart restriktionerna började försvinna kom  

hela styrelsen igång med ett aktivt arbete för vår bygds bästa.  

Ordförande tackar styrelsen för gott samarbetsklimat och engagemang i bygdens frågor. 

Landsbygdsutveckling är ett ledord för fortsatt arbete inom föreningen. 

 

Ett särskilt tack till alla frivilliga krafter både enskilt och genom föreningsföreträdare som lägger ner många 

timmar för att göra att det är trivsamt och attraktivt att leva och bo i bygden. 

 
Stavby den 2023-02-09 

 

 
 

Birgitta Elfving  Gunilla Zetterling  Britt Sofi Karlsson  

 

 

 

 

Carl Bernadotte Esbjörn Forslund  Viktor Karlsson 

 

 

 

 

 

Rolf Eriksson Olle Nygren  Camilla Westerlund  


