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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.

��������������

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

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

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!

Fullt ös i Rasbokils Bygdegård när Centerkvinnorna bjöd in barn och föräldrar på den årliga julgransplundringen.
Stort tack till alla som var där!               FOTO: GUNILLA ZETTERLING

Julgransplundring

Rasbo Vårdcentral öppnar åter!
Tankar och planering i huvudet på primärvårdsdirektör Torun Hall
Fick en mycket intressant telefonkontakt inför detta 
nummer med Torun och där vi gemensamt hade en bra 
dialog om Rasbo Vårdcentrals successiva öppnande!

Ett första steg har tagits med att vårdcentralen bryts nu 
under hand ur tidigare koppling till Alunda-Gimo-Öst-
erby och ska hanteras inom Gränby Vårdcentral. Här ses 
poängen med kopplingen till enklare personalrekryte-
ring i närhet till Uppsala. Men just nu står den nyöppna-

de vårdcentralen i Gränby utan chef, så bara en ny chef 
på plats är även Rasbo med på agendan för att öppnas i 
helhet på sikt.
 Med andra ord är det viktigt att inte välja bort sig som 
underlag och för andra, när det öppnar, välja tillbaka!
 Än så länge gäller vårdrutinerna genom Alunda och 
att invänta nya besked. Kan bara konstatera att jag blev 
avväpnad i frågan och jag hoppas vi kan börja se resultat 
under våren och till hösten.               LARS-GUNNAR KARLSSON
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Bredbandsläget
IP-Only är den fi beroperatör som under 2017 levere-
rat fl est fi beranslutningar på landsbygden. Det kom-
mer vi även att göra under detta år. I Rasbo-projekten 
har vi hitintills levererat fi ber till ca 1 200 st hushåll, 
förlagt över 30 mil fi berkabel. Vår ambition är fort-
satt att majoriteten av hushållen är installerade un-
der våren 2018.

Under vintermånaderna fortlöper fi berprojektet. Men i 
vissa delar blir det en naturlig paus på grund av ofördel-
aktiga väderförhållanden, försenad tillståndshantering 
och insamlande av markavtal.
 Återställningsarbeten är dessvärre något som också 
påverkas av väderförhållandena, såsom till exempel 
bortforsling av stenhögar samt återställning av vägö-
vergångar och vägar. Så snart väderförhållandena blir 
mildare kommer återställningsarbetet ta fart igen.

Efter driftsättning
När din installation är klar och redo att användas skickas 
fakturan till dig per mejl. Om du inte angivit någon mejl-
adress vid beställningstillfället skickas den per post.
 Då byggnationen fortlöper och slutbesiktning av nä-
tet kvarstår, så är det vår entreprenör som ansvarar för 
reparation vid eventuella kabelbrott eller skador på fi -
bern. Därmed är vår ordinarie inställelsetid med servi-
cepartner inte aktuell förrän efter slutbesiktning. Däre-
mot vill vi inte att detta ska medföra längre åtgärdstider 
om olyckan skulle vara framme. Vi har därför vidtagit 
ett antal åtgärder för att minimera felavhjälpningstiden.

IP-Only och Rasbo i Samverkan erbjuder en datagrund-
kurs för dig som vill lära dig mer om den digitala värl-
den. Flera utbildningstillfällen kommer framöver, öns-
kar du mer information är du välkommen att kontakta 
Gunilla Zetterling, drivande från Rasbo i Samverkan.

För den östra etappen har vi haft två lyckade uppstarts-
möten under januari 2018. Båda tillfällena har varit 
fullsatta och väldigt uppskattade för både boende och 
representanter från tjänsteleverantörerna.

Pris
Kampanjpriset för Rasbo Syd, Norr och Öst är enhetligt 
19 900 SEK, komplett installation.
Har du fått en faktura på 21 400 SEK ber vi dig kontakta 
vår kundservice för att justera ditt pris, du når oss på 
0200-43 00 00.

Information till markägare
Så snart fi bernätet är inmätt och slut besiktigat kommer 
ersättning betalas ut till berörda markägare i östra etap-
pen. I väst och syd är merparten av utbetalningarna av in-
trångs- och skördeersättning klart. I norra etappen pågår 
arbetet med att reglera intrångs- och skördeersättning.
 Vi har kännedom om att viss kritik varit riktad mot 
oss under grävarbetet, vi beklagar om problem uppstått 
för den enskilde mark- och fastighetsägaren. Viktigt att 
känna till är att vi äger och förvaltar vårt nät under lång 
tid och ser till att nätet håller utlovad kvalité.

Med vänliga hälsningar
Vivianne Ehrnlund

Stadsnätschef Mälardalen

Ännu ej anmäld?
Ett fåtal platser kvar till 

3:e omgången av 
grundutbildning i datakunskap

Kostnad: 100 kr omfattande 3 
gånger, totalt 6 timmar

Plats och starttid: 7:e mars 
kl 14:00 Stavby skola
Datorer fi nns på plats

Kursledare är Tomas Persson som också 
driver företaget Datortjänster i Storvreta.

Varmt välkomna att anmäla er
För Rasbo i Samverkan

Gunilla Zetterling
gunilla.zetterling@gmail.com

Ditt medlemskap 2018 i RiS ger 
bredd på bygdens frågor

Vi har tack vare ditt stöd med medlemskap 
ett starkt renommé för bygdens 

förutsättningar.
Delta på stämman och/eller maila ris och ros 

för lokal utveckling och demokrati.

Sätt in 50 kr per person till 
Pg 195883-4. Ange namn, telefon och e-post.

Tillsammans gör vi en 
positiv agenda 

2018 för Rasbobygden!
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Sedan den första februari har en ny ägare tagit över ICA-
butiken i det snabbt expanderande bostadsområdet 
Lindbacken. Vi sökte upp honom för att få höra om vad 
detta kan innebära för oss som bor i Rasbobygden. Det 
blev ett intressant möte med en ambitiös företagare!

Han berättade först lite om sig själv, en 50-åring med 
bakgrund i Örsundsbro. Han bor nu i Ekeby/Flogsta, 
Uppsala och känner det nästan som att ”komma hem” 
när han nu tagit över ICA Lindbacken.
 Han är gift och har två vuxna barn som också arbe-
tar inom ICA-koncernen. Närmast kommer Fredrik från 
Öregrund där han tog över ICA-butiken 2012, då den 
varit stängd ett tag. Han lyckades få butiken på fötter 
igen och nu är den en given samlingspunkt för ortens 
invånare. Nu lämnar han över den till andra eftersom 
ICAs policy är att varje köpman bara ska ha en butik.
 Fredrik sökte att bli köpman på Lindbacken via ICAs 
intranät, där alla ICA-handlarna möts och samverkar. 
Han blev mycket intresserad av butikens läge och för-
utsättningar och har naturligtvis många tankar om för-
ändringar på kortare och längre sikt. Fredrik är tydlig 
med att den första och viktigaste prioriteringen i närtid 
är personalen. Han vill ”göra alla medarbetarna invol-
verade i den resa som vi nu tillsammans har påbörjat.” 
Han ska satsa på utbildning, studieresor och gemenskap 
med kollegor i branschen. Att låta personalen utvecklas 

genom att jämföra sig med andra butiker och ta till sig 
idéer, positiva erfarenheter och möjligheter är centralt 
för honom. Personalen ska också trivas på sin arbets-
plats. Fredrik är övertygad om att det skapar ett bra 
kundbemötande och en välkomnande butik.

Bostadsområdet Lindbacken är under snabb utveckling 
och detta ställer stora krav på butiken. Men Fredrik på-
pekar att en stor och mycket viktig kundkrets är de bo-
ende i Rasbobygden samt alla som passerar ICA Lind-
backen på väg till eller från orterna längre ut mot kus-
ten. På vår fråga om vad som nu kommer att hända och 
vilka förändringar som kommer att märkas i butiken, 
är Fredrik lite försiktig. Han vill presentera detta efter 
hand, men en sak är han beredd att informera om: Vi 
öppnar butiken redan klockan 7.00 på morgonen – alla 
dagar i veckan. Personalens trivsel och hur de uppfattas 
av kunderna är som sagt viktigt för Fredrik. Ett tecken 
på detta är också personalens nya arbetskläder med ett 
”matlagnings-/kockutseende”.

Alla vi som bor i Rasbobygden kommer säkert efter 
hand att märka ytterligare förändringar i och kring bu-
tiken. Vi hälsar Fredrik Birkemyr välkommen och hop-
pas på en god service till alla oss som väljer att besöka 
ICA Lindbacken!

TEXT & FOTO: STAFFAN BJÖRKLUND

Fredrik Birkemyr – 
ny köpman på ICA Lindbacken
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Genom en stor insats har ideella krafter år efter år 
skapat en skridskois vid Rasbokils Bygdegård. Många 
gånger har de sett sitt arbete förstöras av töväder 
och regn, men i år har de lyckats få en åkbar is färdig 
när kylan slagit till i slutet av januari och början av 
februari. Vi besökte dem en solig dag för att ta reda 
på hur detta är möjligt.

De som jobbade denna dag var Håkan Andersson och 
Johan Pettersson. Tillsammans med Håkan Sahlin och 
Jörgen Karlsson har de fyra ”ismakarna” plogat och 
spolat de senaste två till tre åren.
 Totalt lägger dessa entusiaster mellan 200 och 300 
timmar per säsong helt utan ersättning för att anlägga 
och underhålla isen. De är överens om att den bästa lö-
nen de får är barnens och deras föräldrars glädje över att 
isen fi nns. Bygdegårdsföreningen står för kostnaderna 
för traktor och belysning. Sargen är begagnad, skänkt 
av Uppsala Kommun i början av 1990-talet. Den, lik-
som ett vindskydd och en grillplats, har byggts med fri-
villiga insatser.
 På facebook-gruppen Rasbokil meddelar Håkan An-
dersson när det är möjligt eller omöjligt att åka. Man 
plogar och spolar tidigt på dagarna för att isen ska vara 
åkbar på eftermiddagar och kvällar, när barnen kommer 
från skolan. Man undviker också att spola på helger av 
samma skäl. När det snöat, tar det ett par timmar att 
ploga rent med den lilla traktor föreningen har. Om det 
blir för mycket snö, kommer Bo Lindberg och plogar 

Möte med ”ismakarna” vid 
Rasbokils bygdegård

helt gratis med sin egna traktor. Spolning tar en timme 
per omgång, vid bra kyla kan man hinna spola ett par 
varv, sedan måste isen frysa till. Anslag är uppsatta när 
det inte är tillåtet att åka efter spolning så att isen hinner 
bli bra. Ismakarna ber alla respektera detta!
 Med skoter och spårsläde anlägger Håkan Sahlin 
också ett skidspår när det är möjligt. Vid besöket var 
det cirka en kilometer, till glädje för alla åksugna. Bra 
vintrar har upp till en mil spår anlagts över åkrarna väs-
terut.
 En bön från ismakarna är att alla som åker ska an-
vända hjälm, för sin egen säkerhets skull! Föräldrar bör 
förse sina barn med hjälm och vara goda föredömen 
med att själva använda det. Alla föräldrar uppmanas 
också att ta hand om kvarglömda kläder. Någon gång 
har det förekommit ”buskörning” på isen med bil, men 
i stort respekteras isen bra. En sak som är glädjande är 
att man sluppit klotter, så att resurserna kan användas 
till allas trivsel.
 Man är mycket tacksam för ekonomiska bidrag. Bland 
annat behöver den gamla traktorn bytas ut och ett större 
snöblad anskaffas. Bidrag kan sändas in på föreningens 
Swish-nummer 123 551 60 67 eller plusgirokonto 60 95 
51-7 (märk ”isbana”). Sätt gärna in en slant då ni nyttjat 
isen!
 Ett varmt tack till dessa outtröttliga ismakare!

TEXT & FOTO STAFFAN BJÖRKLUND
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Utvecklingsnoder inom Uppsala Kommun fi nns om-
nämnda i Översiktsplan resp. Landsbygdsprogram.
Det är orterna Tuna, Stavby, Jumkil och Åkerlänna 
nämnda i Översiktsplan resp. Landsbygdsprogram.
Det är orterna Tuna, Stavby, Jumkil och Åkerlänna 
nämnda i Översiktsplan resp. Landsbygdsprogram.

man pekar på och att det är viktigt med bibehållen 
service och tillväxt, om en negativ spiral inte ska upp-
stå. Vi tog lite på pulsen och den fi nns!

Från Småland till nybyggt hus i Stavby, Ubby
Familjen Emil och Josephine Näreby med barnen Wera 
och Wiwi bröt upp från Jönköpings-området 2016, när 
Josephine började påverka familjen med återvända till 
Uppsalaområdet och hennes rötter med bl.a. uppväxt 
runt Skuttunge. Genom närstående personer hittades 5 
ha beteshage med en äldre smedja samt en maskinhall 
och sedan gick allt i rasande tempo! Häng med i tempot: 
2017 – 31 januari avstyckningen klar –15 april bygglov 
klart – 14 december besiktat och fi ra jul i det nya hem-
met.
 Emil har snickrat och Josephine målat sitt egenritade 
hus i två plan och 230 kvm. Kändes det aldrig trögt?
 – Jo, när tjafs om utformning, färg samt 1 meter mås-
ten runt en hatthylla hindrade beslutsprocessen.
 Samtidigt har Emil jobbat som snickare och Josep-
hine som förskollärare. Nästa fas är att utveckla familje-
företaget Näreby Hills Snickeri & Design samt ge plats 
för ytterligare några hus i ett skönt läge.
 Familjen lyfter även fram att inkopplingen till bred-
bandet hamnade helt i rätt fas med bygget.

Tuna och Stavby är 
omnämnda Utvecklingsnoder!

Från idé till 17 nya bostäder i Tuna
Större delen av tidigare Tuna Prästgård köptes för några 
år sedan av Ulf-Peter Holgersson, Sprötslinge, Alunda. 
Ulf-Peter har mångårig erfarenhet inom skogsbranschen 
med skogsvård och virkeshandel i det egna företaget 
UPH Skogskonsult. Han fann i prästgården en passande 
enhet för sina intressen för mark och natur. Efterhand 
har tankarna tagit form med ge möjlighet till att dela 
området runt förskolan och ”gamla ålderdomshemmet” 
för ett antal bostäder. Samtidigt kommer områdets kul-
tur- och naturvärden fl er till del och synliggöras. Pro-
jektet omfattar 4-5 ha med plats för 17 bostäder fördelat 
på 11 villor och 3 parhus samt rekreationsytor. Ansökan 
förhandsbesked för lokalisering är avklarad och nu är 
det processen med infrastruktur. Ett eget reningsverk 
och vattenförsörjningen är nu vid handen att lösas. 
Upplands Energi har påbörjat planering med uppgrade-
ring av energiförsörjningen. Samtidigt pågår den aktiva 
plan- och bygglovsprocessen med kommunen. De två 
grå fördelningslådorna för bredbandet är idag den enda 
infrastrukturen på plats.

Rasbo i Samverkan kan bara önska alla lycka till, men 
helt klart måste fl er bollar kunna hanteras samtidigt. 
Men det gäller också att Kommunen har förmåga att 
stötta för sina antagna mål och gemensamma resultat.

TEXT: LARS-GUNNAR KARLSSON

Stavby, Ubby
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Rasbokils Hembygdsförening 
kallar till Årsmöte

Rasbokils Hembygdsförening 
kallar till Årsmöte

Rasbokils Hembygdsförening 

Torsdag 12 april kl 19
Hembygdsgården Kölinge Rasbokil
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Ortnamn i Rasbokil kommer Mats Wahlberg att prata 
om, tidigare forskare vid namnarkivet i Uppsala 

(f.d. ortnamnsarkivet)
Vi serverar kaffe, te och smörgås

Välkomna 

Rasbokils Bygdegård

Vi erbjuder fi na lokaler för olika aktiviteter och fester 
fullt utrustat kök med diskrum. 

Festlokalen är utrustad 100 personer sittande. I denna 
fi nns också projektor och storbildsskärm.

Konferenslokalen på övervåningen är lämplig för 
mindre möten, studiecirklar och andra aktiviteter med 

40” bildskärm och trinettkök.
Internetuppkoppling fi nns i hela huset.

För mer info om vad som gäller uthyrning samt 
bokning telefon 076-351 00 76

www.bygdegardarna.se/rasbokil
e-post rasbokilsbygdegard@gmail.com

Livsstilsförändring
genom hälsa, kost och träning

1 mars klockan 19:00 i Rasbo församlingshem
Rasbo Gymnastikförening inbjuder till föreläsning 

med Björn Eklöf

Björn Eklöf, uppvuxen och bosatt i Rasbo, är en fl itigt 
anlitad föreläsare i hela Sverige. Björn driver 

WInWeDo AB som hjälper företag och organisationer 
att prestera bättre och minska stress, bl.a.

genom livsstil och mental träning. Han är också 
mental tränare för Alexander Graff (bilracing), 

Kickboxningslandslaget, fl era av världens bästa 
kampsportare, med fl era.

Kom och lyssna på Björn när han pratar om hur bättre 
hälsa kan uppnås genom livsstilsförändringar.

Alla är välkomna, gratis inträde.
Klass 3B säljer fi ka, ta med kontanter.

Arrangemanget sponsras av Rasbo Hembygdsgille.

Nästa nummer utkommer 5 april 2018 med manusstopp 19 mars. 
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!

ÅRSSTÄMMA 2018
RASBO I SAMVERKAN
onsdag 7 mars kl. 19 

i Matsalen GÅVSTA SKOLA
Att tänka fritt i en kant av Gåvsta 

Henric Jansson

Lyfta utvecklingsnoden Tuna med bostäder 
Ulf-Peter Holgersson

Utnämning av Årets Ristare

Här prövar vi politik, myndighet och 
idébärare.

Vi bryter och delar bygdens tankar, 
Servering

VÄLKOMMEN!

Årsstämman inleder kvällen med verksam-
hetsredovisning, ekonomi, val m.m 
Stämman leds av kommunalrådet 

Mohammad Hassan (L).

Bygglovschef Christian Blomberg ger en 
resa bland paragrafer och lagrum som styr 

och reglerar din/vår drivkraft med skillnader 
inom och utanför detaljplanerat område, 

gränser till granne, glasa in verandan 
(pensionärskuvös), attefallshus m.m.

En tidig idé till bostadsutformning 
centralt i Gåvsta

Bo Falk


