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Detta är ett EU-projekt för att öka kunskap och förståelse mellan elever från EU:s alla medlemsländer och
kallas ”YES-event”. Många av aktiviteterna och studiebesöken 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 Carolin Lundgren eller Åsa Wanhainen på Gåvsta skola
telefon 018-727 14 84 eller 018-727 74 78. Mailadresserna är: ann.carolin.lundgren@uppsalaskolor.nett eller
asa.wanhainen@uppsalaskolor.net

Vägverkets ansvariga informerar och svarar på frågor om vägbygget. Kommunalrådet Stefan Hanna
ﬁnns på plats inhämtar synpunkter och svarar på frågor om kommunens åtgärder för traﬁksäkerheten.
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 informationstavla om bygden? Varför slutar gång- och cykelvägen mitt emellan ”Rasbomacken” och Lejsta?
Blir det gång- och cykelbana mellan Älby och Jälla?
Hur blir det med skolbarnen och deras hållplatser?
Varje år genomförs utﬂykter och byvandringar för alla
Hur ska bussarna till och från Uppsala gå och vilka
intresserade i hembygdsföreningens regi. Årets utﬂykt
tider?
gick till naturreservatet Slåttmyran i västra Stavby
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Stavby och Alunda socknar, Uppsala och Östhammars
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Mer information om Rasbokils Hembygdsförening och
dess verksamhet ﬁnns på www.hembygd.se/rasbokil

Man når reservatet från vägen mellan Stavby och Rasbokil. Från väg 288 (skylt mot Vattholma och Kölinge)
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Rasbo vårdcentral i ett politiskt dike, eller?
efter började verksamhetschefen lyfta frågor om bemanning under sommar samt semestertid och såg nystarten skjuten till 1 september 2016. Vid den signalen
gav bygden en signal med 1200 namnunderskrifter för
en öppen och fungerande läkarvård i Rasbo. Namnunderskrifterna lämnades över till Malena Ranch vid det
öppna mötet i Rasbo Församlingshem 13 april 2016.
I mars 2017 var ett ärende på gång i Vårdstyrelsen
inom Region Uppsala med permanent stängning av Läkarmottagningen i Rasbo. 12 mars önskade UNT göra
ett reportage om läget och med bara några timmars varsel infann sig 60-70 personer vid Vigmund för att till
UNT uttrycka sin frustration i processen. Vidare gav
detta ringar på vattnet, att åter påtala läget genom en ny
namninsamling för läkare på plats i Rasbo. 1300 namn
lämnade sitt stöd på listorna, som lämnades över till
ledamöter i Vårdstyrelsen och Regionråd den 24 mars
2017.
Efter detta har vårdstyrelsen, som ovan nämnts, återremitterat ärendet in i ”tystnaden” eller har det inletts en
utredning enligt namninsamlingens missiv för en öppen
vårdcentral i Rasbo inkluderande läkare?
Följ media i olika former, hemsida, Facebook m.m.
för inbjudan till ett informationsmöte med framtidens
läkarvård!

Inga nyheter brukar ju lättsamt tolkas som goda nyheter! Kan det även gälla vårdcentraler inom Region
Uppsala?

Kartan ritas inte så enkelt, utan hela ärendet med neddragningar och där även läkare vid Rasbo Vårdcentral
ingår inom Region Uppsala är återremitterat för vidare
beredning tillsammans med berörda kommuner. Vad
innebär detta? Är det betydelse av kopplingar till bl.a.
skolhälsovård, äldreboende och andra synergier. Har i
skrivande stund inte heller fångat utredningstid eller när
ett beslut tas för ökad kvalité i vården inom en tillväxtdel av Uppsala Kommun, som även gör en resa i riktning till en av Sveriges bästa landsbygdskommuner!
RiS har för två veckor sedan bjudit in Malena Ranch
(MP) till vecka 24 (12-15/6) och med möjlighet att välja
dag, men i skrivande läge har det ej återkopplas. Inbjudan är även riktad bredare politiskt och tjänstemän inbjuds.
Vi önskar få både bredd och saklighet in i framtiden
och fånga signalvärdet från årsstämman mars 2016, när
Maria Gardfjell (MP) under mötet kommunicerade Malena Ranch (MP) och informerade stämmodeltagarna,
att rekrytering av personal pågick för öppna den helt
nyrenoverade läkarmottagningen. Ett glädjebesked rakt
in i framtiden, men underbart kan ju vara kort. Veckan
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Bredbandsläget i Rasbobygden
Rasbo Väst är på väg in i slutfas för Bynets del med
överlåtelse till förvaltarläge hos IP-Only. Vissa justeringar bl.a. asfaltsjustering kvarstår.

dragen. I Stavby By har delar samförlagts med Lidén
på Harbacksvägen och kommer även att ske från fotbollsplan längs vägen söderut till 288:an och Krogen. I
övriga delar inom Stavby By sker IP-Only resp. Lidéns
förläggning i enskilda schakt. Inblåsning av ﬁbern påbörjas från Rasbo Prästgård v.21.
Runveden Fiber-området påbörjas i juni med husinstallation och tomtanslutningar.
Rasbo Öst har nu fokus på markavtal med stammen
från Jutbol över Edinge till nodskåpets placering i Saringe. Sedan sker en fördelning av avtalen mellan Carl,
Stefan, Mikko och Josef i resterande delar som utöver
Tuna omfattar även Solvalla, Faringe och Näsby. Grävning beräknas påbörjas i juli.
Område Rasbo Öst är fortfarande öppet för beställning av abonnemang. Stängningsdatum beräknas till 31
juli. Kommer att ﬁnnas på olika hemsidor bl.a. Bredband Rasbo. Abonnemangsförsäljning kommer att ske
även via telefonsäljare och säljmöten, men snabbast och
enklast på hemsidan för Bredband Rasbo eller hos IPOnly.

I Rasbo Söder är i princip all schaktgrävning avslutad.
Däremot ﬁnns det en del justeringar/efterarbete p.g.a.
vinterjobb och körning i tjälat material med konsekvens
för återställningen. Ett par maskiner är avsatta för detta
samt deltar i framgrävningar av kanalisation vid blåsstopp. Här kan det tyvärr bli nya hål i växande gröda.
Reglering av skada i gröda kommer att inledas för ekonomisk reglering, när ﬁberblåsningen är avslutad. Mer
än 2/3 av kundﬁbern är på plats.
I Rasbo Norr är kanalisationen grävd från Rasbo
Prästgård till Rasbokils Kyrka. Vid församlingshemmet
kommer nodskåpet placeras med fördelning av kundsignalen i Rasbokilsområdet. Ett liknande skåp kommer
att placeras i Skeberga för signalhanteringen i Stavbyområdet. Kanalisationsgrävningen är framme vid Skotthögen och går mot Jobsbyn. Till månadsskiftet maj/juni
börjar maskinerna bli synliga i Stavby. Bolsbyn, Källgården, Stummelbol till Nordansbol är kanalisationen
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Rasbo Skolområde
riggar om till hösten
2017

Hastighetsbegränsning

30 km/tim vid Tuna
skola överklagat och
förlängning avslås

Som tidigare informerats lämnar Micael Tallberg
rektorstjänsten i Tuna under hösten och möter en
vardag med inskolning till pensionär.

Tuna Skolas Föräldraförening ingav till Länsstyrelsen en skrivelse om sänkt hastighet till 30 km/tim
från Tuna bygdegård förbi anslutningsvägarna till
Tuna skola.

Samtidigt gör skolområdet en omorganisation från nuvarande rektorsindelning med en rektor Gåvsta/Stavby
och en rektor Tuna, men från hösten blir det en rektor
Gåvsta och en rektor Tuna/Stavby.
Caroline Sedin fortsätter på rektorstjänsten i Gåvsta
och till rektorstjänsten i Tuna/Stavby tillträder Gisela
Axell den 1 juli 2017.
Gisela Axell kommer från en rektorstjänst på Väddo
inom Norrtälje Kommun med ett verksamhetsansvar för
fyra skolor. RiS hälsar Gisela välkommen till bygden
för att stärka Rasbo skolområde, i ett vinnande lag, genom samverkan av lokaler, språk, elevhälsa o.s.v., där
liten blir stark genom varandra!
Vi återkommer i ett kommande nummer med ”Vem
är Gisela”?

Den 18 april 2016 fattades beslut hos Länsstyrelsen om
skol-30 från hembygdsgården till buss- och biluppfarten till skolan, en sträcka på 240 m med både avsmalning och övergångsställe för gående mellan bygdegården och skolan. Här sker de ﬂesta rörelserna med i
elever i grupp under verksamhetsdagen. Medan söderut
med Vittja vsk och skolans södra infart, som är mest
frekventerad vid skolans början och slut samt omfattas
inte av beslutet. Läget är både skymt och med stark nedförsbacke från skolområdet. Sträckan beaktades inte vid
ansökan och med detta överklagade Föräldraföreningen.
Länsstyrelsen föreslår att avslå föreningens framställan om förlängning.
Föreningen jobbar vidare med frågan för tryggare
miljö vid skolan.
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Stavby Skola 2017
aldrig schackmatt?
Rasbo Kulturvecka –
årets kulturhändelse!

Under detta läsår har eleverna på Stavby återigen
spelat en hel del schack. I tävlingen Schackfyran för
elever i Uppsala län så kom våra elever på en 2:a plats
och belönades med en plats i riksﬁnalen i Västerås
den 3 juni.

Rasbo, Rasbokil, Stavby, Tuna

Boka redan nu in 4-13 augusti i almanackan.
Vi har ett fullspäckat program med bl.a:
Bygdespel, Fornparksvandring vid GammelGränome, Hembygdsdagar i Rasbokil och Rasbo,
Författaraftnar med Bengt Dagrin och Maja Hagerman, Morgonandakter med musik, Lydinges
historia och trubadurkväll med Heidi Baier, Melodikryss, Musik med ako och Grosse, Aktiviteter
för barn, Pubafton, Kakkalas med bokbuss,
Konstutställning, Orgelkonsert och ﬁnalkonsert
med Malena Ernman och Mats Bergström.
Detaljerat program kommer med posten i juli.
(OBS ta bort markering med ”ej reklam”
om du vill få den i brevlådan!)
Du kan också gå in på www.rasbokultur.nu

Ett lag med elever från
åk 1-3 deltar just nu i
en rikstäckande tävling
där vinnarna får ett besök av Christer Fuglesang. Just nu är det 16
lag kvar och ett av dem
är från Stavby.
Vi upplever att schack är bra för koncentrationsförmågan, övar upp matematiskt och logiskt tänkande. Tränar
mönsterseende. Triggar fantasin. Utvecklar läsförståelsen
samt bidrar till ett gott klimat i klassrummet.
Samtidigt önskar Stavby Skola alla en trevlig sommar!

Hjärtligt välkomna
önskar Rasbo Kulturförening

GUSTAV EK FÖR STAVBY SKOLA
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Rasbobygden –
nu och då

RiS – när sommaren
mot hösten
sig vänder
Känns inte som en muntergök, om du/vi står utan fokus in i framtiden! Men RiS lyfter in lite till hösten
”att smörja maskineriet”! Bland annat detta står på
agendan i höst:

Traﬁksäkerhet, cykelbanor, vägskyltning, kollektivtraﬁk, anropstraﬁk
”Vad kan man i Heby?” En dag, 30 september, med
deras landsbygdsstrateg, Stina Röjerås, och lokala entreprenörer
• 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. kaffe/smörgås, lunch, kaffe/kaka 150:Max. 30 platser. Först till kvarn 070-753 08 17,
kpu.eneby@gmail.com
Bygga och bo! Seghet i processerna
• Att få fram mark
• Bygglovshantering
• Vad är godkänt avlopp
• Samhällssatsningar i Rasbobygden

Bygdeskriften är nu ute i alla postlådor i bygden!

Tycker du RiS famlar i mörkret?
Var med och tänd med just din idé!

Om din låda inte har hittats av våra utdelare eller du
kanske är helt nyinﬂyttad?! Kontakta Gunilla Zetterling,
070-282 12 60, gunilla.zetterling@telia.com och du kan
få ditt eget exemplar av Rasbobygden – nu och då!
Du som snabbt önskar fånga Rasbobygden – nu och
då eller dela med en vän på avstånd om din bygd? Se
hela skriften direkt i länk under www.rasbo.org

Medlemskap 2017 i RiS – med på tåget?
RiS känner sitt berättigande med det ökade stödet och genom att antalet medlemmar växer till.
2016 var vi 260 medlemmar och hittills idag är vi 346 medlemmar 2017 samt hoppas att det är signal från hantering och lyfta fram både det som är positivt eller de händelser/skeenden med mer
motlut eller rent av det ingen annan fångar.
Om du ännu inte bekräftat RiS med ditt medlemskap 2017, så blir RiS än starkare genom att du
går med nu. Sätt in ditt stöd med 50:- per person på pg 195883-4, Rasbo i Samverkan.
Skriv Medlem 2017, namn, telefon och e-post.

Deltag på spåret för Rasbobygden!
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Rasbo Hembygdsgille inbjuder till:

Konstutställning i Hall2000

den 12 -13 augusti kl 11.00 – 16.00
Vill du vara med och ställa ut så anmäl dig
senast 7 augusti till
Britt Soﬁ Karlsson, 070-645 11 51 eller
britt.soﬁ@telia.com

Nationaldag, tisdag den 6 juni kl 18.00
i Gåvsta Gammelgård. Kaffe.
Midsommarafton, fredag den 23 juni.
Kl 12 klär vi stången och kl 13 börjar dansen, vid
Gåvsta Gammelgård. Medtag kaffekorg.

Arrangör Bgf Hall2000

Slåtterkväll, torsdag den 14 juli kl 18.00
vid Gåvsta Gammelgård. Förtäring.

Stavby Traktorrace

Bygdespel, 4, 5 och 6 augusti ”I grevens tid”,
pjäs av Karin Alinder. Gåvsta Gammelgård.
Mer info på
www.rasbobygdespelare.hemsida24.se

Söndagen den 23 juli
Vid Stavby kyrka
Kl 17.00 öppnar entrén:
40:- kontant betalning,
barn gratis
Kl 18.00 Barntraktor-race.
Anmälan på plats.
Ta gärna med egen tramptraktor
(ﬁnns också att låna)
Kl 19.00 Racet startar!
Hoppborg, mekanisk tjur, utställare, servering,
kaffe, korv, hamburgare

Öppet Hus Gåvsta Gammelgård
lördag den 12 augusti
i samband med Kakkalaset kl 14-16.
Guidad visning av inventarier,
foton och skriftliga arkiv från kl 13.
Hembygdsdag
söndag den 13 augusti.
Kl. 11.00 friluftsgudstjänst, kl 13.00 övrigt program,
vid Gåvsta Gammelgård.
Ewert Ljusberg underhåller, servering m.m.

Arrangör: Tuna-Stavby LRF och
Stavby bygdegårdsförening
Servering: Tuna och Stavby 4H
Huvudsponsor: Mergol AB

Lokal antikrunda i Rasbo.
Vi upprepar fjolårets stora succé.
Kom och få gratis värdering av dina föremål!
Söndag 3 september kl. 12-15
vid Gåvsta Gammelgård.
Peter Pluntky och Nicklas Cederqvist, kommer
och gör gratis värderingar av dina föremål.
Dessförinnan ordnar vi Bakluckeloppis. Sälj dina
egna prylar och fynda bland andras! Välkommen
från klockan 10.00. Försäljning av korv och ﬁka.
Mer detaljerat program ﬁnns på vår hemsida:
www.rasbohembygdsgille.se, samt på vår
facebooksgrupp: Rasbo Hembygdsgille

Kilens IF välkomnar till:

Midsommar med dragkamp
Samling vid Rasbokils Bygdegård kl 12
på Midsommardagen.
Avfärd mot Vattholma kl 12.30 för
traditionsenlig dragkamp.

Fotbollsskoj

Den 26-29 juni, kl 10-12,
vid Rasbokils Bygdegård
För barn födda 2009-2014
Anmälan och info:
Håkan Sahlin 070-227 52 92 eller
kilensif@gmail.com

Alla varmt välkomna, önskar styrelsen!

Barnens dag i Rasbo

Fredag 11 augusti kl 15.00-20.00
i och utanför Hall2000.
Vi grillar och bjuder på mat.
Lekar, aktiviteter och Barnens loppis.
Till Barnens loppis kan alla barn lämna leksaker,
barnböcker etc. Loppisen är i Hall2000 under tiden för
Barnens dag och pengarna går till Svenska kyrkans
insamling för barn i nöd. Så passa på att rensa leksaksförråd, fynda något nytt och bidra till en bättre
värld, allt på samma gång.
Inlämning av saker i hallen samma dag från kl 9.00.
Vi ses på Barnens dag!

Nationaldag i Rasbokil

6 juni kl 13, Bygdegården Rasbokil
Firar vi med att dela ut en minnesgåva
till alla födda i Rasbokils församling 2016
Servering & korvgrillning, lekar
Arr: Rasbokils Hembygsförening,
Bygdegårdsförening och
Rasbokils församling

Välkomna!
Rasbo pastorat
5

Midsommar i Rasbokil

Olands Hembygdsgille presenterar
Sommarens aktiviteter 2017

Torsdag 22 juni kl 18.30
samlas vi vid Hembygdsgården för att klä
midsommarstången och ställa i ordning
inför midsommarafton

6 juni
Nationaldagsﬁrande i Alunda Kyrka, kl 17.00
Kaffe i Gamla Klockargården

Midsommarafton 23 juni kl 13
Resning av midsommarstången
Dans och lekar för barnen
Servering & varm korv, tombola, chokladhjul,
pilkastning och spikslagning

23 juni kl 13–16
Midsommarﬁrande på Gammel-Gränome
Musik, dans kring midsommarstången,
lotterier, servering
11-13 augusti
Oland Visar

Välkomna hälsar
Rasbokils Hembygdsförening och
Bygdegårdsförening

20 augusti
Bygdekväll vid Löddby bastu
Söndag 30 okt. kl 15.00
Höstmöte på Gammel-Gränome.
Det ﬁnns möjligheter till guidning på
Gammel-Gränome med bl.a. fornparkens bodar
och en väderkvarn.
Ring gärna till Christina för guidning eller hyra och
övrig info om Vandrarhemmet,
0174–131 08, 070-504 77 77

Hembygdsdag och
Hemvändardag i Rasbokil

Söndag 6 augusti kl 12
vid Hembygdsgården i Kölinge.
Inleds med friluftsgudstjänst därefter serveras
en lättare lunch.
Årets tema:
Indelte soldatens liv och leverne i Rasbokil.
Tipspromenad
Ett tillfälle för nya och gamla Rasbokilare att träffas

Man kan också bli medlem i Olands Hembygdsgille,
Ett bra tillfälle att hålla sig informerad
om vår hembygd,
Tag kontakt med Lennart Johansson,
0174- 103 65, så får du veta mera.

Rasbokils Hembygdsförening

Välkomna!

Rasbo i Samverkan och
Ristaren
önskar alla
en skön sommar!
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