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Arbetet
med 288-an fortsätter
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I april bjöd RiS in till vägmöte om 288-an i Stavby bygdegård. Ett 80-tal ortsbor slöt upp. På plats fanns representanter från Traﬁkverket och de båda kommunerna för att
rapportera om nuläget samt svara på frågor. Det blev en
stundtals��������������������������
mycket intensiv debatt.
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Frågan är förstås om grusvägar främjar cyklande, vilket
väl ändå måste vara målsättningen.
– Det är ju tillåtet att cykla på hundravägar, säger
Hans Samuelsson, byggledare på Traﬁkverket.
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– Inom regionförbundet ser man det som olämpligt att
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SERVICE OCH KVALITET
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Välkomna!
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För att komma dit från södra sidan byggs en G/C-väg
söder om 288-an samt en 2,5 meter hög G/C-tunnel som
övergår i en G/C-väg fram till gamla landsvägen mitt
emot skolans fotbollsplan. Och på åkern mellan gamla
respektive nya landsvägen byggs en mindre pendlarparkering. Traﬁkverket kommer att svara för drift och skötsel av de nya anläggningarna.
Med minskat antal busshållplatser koncentreras
trycket på färre pendlarparkeringar. Ett förslag från en
ortsbo är att det byggs en ytterligare pendlarparkering
söder om 288-an vid avtagsvägen mot Husby för att
avlasta parkeringen mitt emot skolan. Någon annan föreslår att parkeringen på Morkarlavägen byggs ut. Hela
sträckan behöver kompletteras med 30-talet bilplatser
för fungerande pendling bil/buss.

Flera ortsbor pekar på behovet av belysning i G/C-tunneln och längs den totalt 350 meter långa G/C-vägen
som ska byggas i anslutning till busshållplatsen mitt
emot skolans fotbollsplan.
Någon påminner om att det faktiskt står i lagen att
det måste ﬁnnas gatubelysning vid busshållplatser där
många barn passerar. Dessutom är gamla vägen genom
Stavby redan belyst, vilket borde underlätta anslutningen för tillkommande belysning av tunnel och G/C-väg.
– Traﬁkverket är restriktiva med just det, säger Hans
Samuelsson, som dock lovar att titta vidare både på frågan om gatubelysning och frågan om ﬂer pendlarparkeringar.
Än är med andra ord inte sista ordet sagt.
MARGARETA INNINGER

Bygdegårdarna storsatsar
Rasbokils Bygdegård bygger större, bättre och smartare.
Rasbokils Nya Bygdegårdsförening hoppas på att snart få
sätta spaden i jorden för tillbyggnad av bygdegården.

30 år har gått sedan invigningen av bygdegården i dess
nuvarande utseende, med mycket uthyrning har slitaget
börjat att märkas och behovet av större ytor har efterfrågats från många håll.
Efter några års planeringsarbete väntar nu föreningen
på ett besked om bygglov.
Med nytt kök med modern utrustning, större och ﬂer
uthyrningsdelar, bättre uppvärmningssystem och handikappanpassning kommer föreningen att kunna erbjuda
förhyrarna toppmoderna lokaler
Föreningen har erhållit kommunalt och statligt bidrag med 80% av totala kostnaden, 20% måste ske med
egna medel eller eget arbete
Invigning planeras att ske under 2016.
GUNILLA ZETTERLING

För Tuna bygdegård är en ombyggnad nödvändig. Risken är
annars att taket på sikt rasar in.

Tuna bygdegård som byggdes 1936 är i dåligt skick.
Hela mittskeppet, det vill säga den stora samlingssalen,
måste rivas eftersom takstolarna sjunkit ner och därmed
pressar ytterväggarna utåt.
För att kunna modernisera bygdegården, måste man
först ta itu med takproblemet.
– Takstolarna är så hårt utnyttjade att de inte klarar
mer, säger Per Lundin, sekreterare i bygdegårdsföreningen.
Att takstolarna tryckts ner har resulterat i att yttertaket som är av aluminium alltmer kommit att vila enbart
på bärreglarna. Dessutom har hålen för fästspikarna förstorats vilket ökar risken för att plåtarna blåser av vid
stark vind.
Samtidigt som mittskeppet återuppförs kommer
bygdegården att genomgå en handikappanpassning i

fas med dagens normer. Rampen till entren ska bytas
ut och handikapptoaletten bli något större samt förses
med dusch. Dessutom ska köket genomgå en totalrenovering. Köksinredningen som hängt med sedan 30-talet,
med överskåp i dubbla rader som når upp i taket, ersätts
liksom vitvarorna. Genom att ta yta från matsalen kan
golvytan öka något.
– Vi beräknar hela ombyggnadskostnaden till 3,5
miljoner kronor, säger Per Lundin.
Precis som i Rasbokil får bygdegårdsföreningen
i Tuna stå för 20 procent av byggnadskostnaden. Det
innebär ca. 700 000 kronor. Boverket står för 50 procent
och kommunen resterande 30 procent.
Just nu pågår arbetet med att formulera en bidragsansökan som ska vara myndigheterna tillhanda senast
vid luciatid om man ska hinna bygga om och nytt under
sommaren 2016, vilket är planen.
MARGARETA INNINGER

Fiberprojektet –

prissättning och byggstart
i olika etapper
I Västra och Södra etapperna vill Stadsnätet bygga ﬁber i år.
Med ﬂer beställningar till Norra och Östra etapperna vill
Stadsnätet bygga också där, under 2016. Allt under förutsättning att markavtal kan skrivas där stamnätet ska förläggas. Det har varit en del frågetecken kring priser, prishöjning och hur länge det är öppet att beställa.

Stadsnätets ordinarie pris är 34.900 kr, men i samtliga
av Bredbandrasbo-etapperna gäller ett kampanjpris som
vi förhandlat fram: 19.900 kr. Har du ytterligare ett hus
på samma fastighet kostar detta 8.000 kr att ansluta. En
extra anslutning i en byggnad kostar 4.000 kr. Allt detta
är tidsbegränsade kampanjpriser. ROT-avdrag erbjuds
inte då det skulle kosta mer att administrera än det skulle ge i prisreduktion.
Ordinarie pris införs när en etapp övergår från planering till byggnationsfas, eftersom det då uppkommer
merkostnader att lägga till adresser. Då planen är att
bygga nät i Västra/Södra i år så kommer alla kampanjpriser upphöra och ersättas av priset 34.900 kr/anslutning.
I västra och södra etapperna var det tänkt att byggnation skulle påbörjas redan innan sommaren. Men i och
med att markavtalsfrågan inte är löst ännu och byggnationen kommer att dröja lite, samt för att ge sommarboende möjlighet att beställa till ett riktigt bra pris, så har
Stadsnätet beslutat att behålla kampanjpriset till dess
byggnationen påbörjas.
För Norra/Östra etapperna gäller kampanjpriserna
tills vidare, och gissningsvis är det inte aktuellt med någon höjning förrän nästa sommar. Detta eftersom bygge
där är tänkt till 2016.
För samtliga etapper gäller att markavtal måste slutas. Där jobbar Stadsnätet med att hitta en lösning som
accepteras av alla, och är ekonomiskt rimlig.
Västra och Södra etapperna är ungefär ÄngebyRasbo-Frötuna samt in mot Uppsala. Norra och Östra
är bland annat Lejsta-Rasbokil-Stavby-Tuna-Edinge.
De exakta etappgränserna ser du genom att klicka upp
Prick-kartan i vänstermenyn på www.bredbandrasbo.
se. Det går att zooma och att växla mellan kartvy och
satellitvy. Alla prickar är adresser som har beställt ﬁber,
klickar man på dem ser man vilken adress det är. På
hemsidan ﬁnns förstås också information om hur man
beställer.
Det händer hela tiden mycket i projektet, och den
som vill vara säker på att inte missa viktig information
anmäler sin epost-adress för att få nyhetsmail. Detta
genom att maila till info@bredbandrasbo.se. Många
följer också projektet genom att gilla Facebook-sidan
www.facebook.com/RasboBredband. Den som vill se
hur ﬁbernätet är ritat följer länkarna från Prick-kartan,
www.bredbandrasbo/intressenter.
BJÖRN GULLEFORS

Kulturföreningen i
Rasbo lever vidare!
År 2000 bildades Kulturföreningen i Rasbo i syfte att ”uppmuntra, samordna och verka för olika former av kultur för
alla åldrar inom hela kommundelen”. Kommundelen avsåg
Rasbo, Rasbokil, Tuna och Stavby.

Efter 15 år med många välbesökta Kulturveckor, beslutade föreningen 2014 att lägga ner verksamheten. Problemet var att driva föreningen med helt ideella krafter,
att få engagerade människor att delta i styrelsearbete,
planering och genomförande av Kulturveckan.
När beslutet om nedläggning blev känt, blev dock
reaktionen i området att Kulturveckan vill vi ha kvar!
Samtidigt började ﬂera engagera sig för att driva bygdens stora händelse med Kulturveckan vidare.
Det är därför glädjande att nu kunna berätta att Kulturveckan lever vidare och i år kommer att genomföras
den 7–16 augusti. Planering pågår för fullt och vårt
koncept är att olika föreningar och organisationer inom
Rasbo, Rasbokil, Tuna och Stavby deltar med olika aktiviteter, samordnade med Kulturföreningen som marknadsför veckan.
Utöver de traditionella programpunkterna som bygdespel, hembygdsdagar, konstutställning, författarafton
och kakkalas kommer vi att bjuda på några nyheter. Exempelvis en Allaktivitetsdag den 8 augusti i Hall 2000,
där många av bygdens föreningar kommer att delta. Den
13 augusti blir det ett melodikryss med Mattias och Stefan i ”Stavhalla” (Stavbygropen). Fler kurser kommer
också att erbjudas barn och ungdomar i år, målarkurs,
cirkusskola och en musikverkstad.
Årets Kulturvecka kommer att ha ett fullspäckat program!
Styrelsen
Kulturföreningen i Rasbobygden

En verklig veteran
Den 2 mars genomförde
Mats Strand sitt trettionde
Vasalopp eller Öppet Spår
och blev på så vis det som
kallas Veteran.

Det kommer att uppmärksammas vid en högtidlig
ceremoni i Mora i höst då
Mats och alla andra
nyblivna veteraner får ta
emot en medalj.
Mats är oss veterligen den
första från Rasbo som
klarat bedriften att fullfölja
trettio lopp under åren.
Ett stort grattis Mats!

LARS - ERIK KARLSSON OCH KRISTINA JANSSON

Årets Folkfest 2015
STAVBY TRAKTORRACE
Söndag 19 juli
Kl 17. Entrén öppnar
18. Barntraktorace
19 Traktorrace start!
Tävlande och utställare
Ring Rolf N. 070-9763682
BYGDEN PÅ FÖTTER
MED VÄNNER OCH BEKANTA
(huvudsponsor Mergol)
arr. Tuna-Stavby LRF

Traditionell dragkamp

Midsommardagen
lördag 20 juni kl 12
träffas vi vid bygdegården
för gemensam resa till
Vattholma för den traditionella
dragkampen.
Kilens IF

Hembygdsdag och
hemvändardag i Rasbokil

Söndagen 9 augusti kl 12
vid Hembygdsgården i Kölinge
Arr. Rasbokils hembygdsförening

Rasbo IK:s Herrar A-lags
hemmamatcher
på Rasbo IP

7 juni 14.00 Rasbo IK-Månkarbo IF
17 juni 19.00 Rasbo IK- Vattholma IF
8 aug 14.00 Rasbo IK-Tärnsjö IF
18 aug 19.00 Rasbo IK-Vaksala SK
28 aug 18.00 Rasbo IK-Börje SK
5 sep 14.00 Rasbo IK-Karlholms GoIF
19 sep 14.00 Rasbo IK-Hallsta IK
3 okt Rasbo IK-IK Rex
Kiosken är öppen!
40kr inträde
Köp ett årskort med inträde till
alla hemmamatcher 200kr!
Fritt inträde för 18 år och yngre
VARMT VÄLKOMNA!
Med reservation för
ev tidsändringar.

Fotbollsskoj

För vem?
Fotbollssugna barn
födda 2007-2012
När?
22 juni - 25 juni
Tid?
10.00-12.00
Var? Rasbokils Bygdegård
Anmälan och info
Mårten Bergström 0739-442001
eller kilensif@gmail.com
Kilens IF

Nationaldag i Rasbokil

6 juni kl 13
Bygdegården Rasbokil
Firar vi med att dela
ut en minnesgåva
till alla födda i församlingen 2014.
Servering & korvgrillning, lekar
Medtag gärna ﬁlt
Arr:
Bygdegården, Församlingen och
Hembygdsföreningen i Rasbokil

Midsommar i Rasbokil

Torsdag 18 juni kl 18.30
Vi samlas vid Hembygdsgården
för att klä midsommarstången och
och ställa ordning för
midsommarafton
Midsommarafton
fredag 19 juni kl 13
Resning av midsommarstången
Dans och lekar för barnen.
Servering & varm korv, tombola,
Chokladhjul, pilkastning och
spikslagning
Välkomna hälsar
Rasbokils hembygdsförening och
Bygdegårdsförening

Konst- och
hantverksutställning

i Hall 2000 den 15 och 16 augusti.
Vill du vara med och ställa ut anmäl dig så fort som möjligt till
Britt Soﬁ Karlsson 070-645 11 51
eller
Marianne Näslund 018-36 53 66
dock senast 8/8.
Det är kostnadsfritt
Arrangör: BgfHall 2000

Välkomna till
midsommar på
Gammel-gränome 2015

Vi klär midsommarstången
18 juni kl. 18.00
Kom med blommor.
Vi bjuder på kaffe och saft.
Midsommarafton 19 juni kl. 13.00
då reser vi midsommarstången
Underhållning med musik och
trolleri, tombola, ﬁskdamm, kaffe
med bärtart.
Entre vuxna 40:-, barn gratis
Arr. Olands hembygdsgille

Gåvsta gammelgård

Nationaldagsﬁrande
Lördag 6 juni kl 18.00.
Midsommarﬁrande
Fredag 19 juni.
Kl 12 klädning av stången
Kl 13 dans och lekar
Medtag kaffekorg
Slåtterkväll
torsdag 16 juli kl. 18.00.
Förtäring
Bygdespel, kyrkogårdsvandring
och hembygdsdag,
se kulturveckan.
Välkomna hälsar
Rasbo hembygdsgille

Gårdsfest på Vässarn

Lördagen den 27 juni kl 14.00
VARMT VÄLKOMNA!
Frälsningsarmen och
Tuna församling

Besök JULARBOMUSEET
vid Rasten, Ramhäll
Söndag 14 juni kl. 14
En plats med allt om
Calle Jularbo inkl. ﬁka
100 kr/pers
Anm.senast sönd. 7 juni
till Lars-G 070-7530817
kpu.eneby@gmail.com
Arr. Rasbomoderaterna

Öppettider
i sommar
Från 15 juni till 14 augusti gäller sommartider på
Rasbo vårdcentral.
· Vårdcentralen öppet måndag–torsdag kl 8–16,
tidsbokning gäller, ingen drop-in-mottagning.
· 29 juni–24 juli är endast distriktssköterska på
vårdcentralen och provtagningen är stängd. För
akuta fall och kontakt med läkare eller provtagning
hänvisar vi till Alunda vårdcentral.
Du når både Rasbo vårdcentral och Alunda vårdcentral
på 018-611 03 10.
Läs mer på: www.lul.se/rasbo

Ristaren planeras komma i lådan 2/9, 21/10, 29/12.
Manusstopp nästa nummer 10/8. Ansv.utg. Lars-Gunnar Karlsson,
redaktör Margareta Inninger.
Material, annonser m m mejlas till rasbo.ristaren@gmail.com.
För kontakt med Rasbo i Samverkan – mejla info@rasbo.org

