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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.
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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!

Kulturveckan i Rasbo 2018 genomfördes för 19:e 
gången med ett absolut fullmatat program och god 
publiktillströmning, både gammal som ung.

Året bjöd på en del nya programpunkter. Bland dessa 
en Gårdsdag på Örby Gård med barnteater (uppförd av 
Marielunds dockteater), Musikafton på Örby Gård med 
Aròir (irländsk och engelsk folkmusik) och Kulturslinga 
för hela familjen (att ute i naturen lära sig lite mer vad 
Rasbos kultur har att erbjuda) som var välbesökt och 
mycket uppskattat.
 Veckan inleddes med bygdespelet, ”I grevens tid”, av 
Karin Alinder. Nästan fullsatt på alla tre föreställning-
arna. Författarafton med rikskändisen Björn Ranelid 
blev mycket uppskattat av ett fullsatt Stora Magasinet 
på Frötuna. Deckarafton på Frötuna var en spännande 
programpunkt och många kom för att höra hemmasonen 
Kjell Eriksson och Inger Frimansson lösa en del ”mord-
fall” och andra hemskheter under ledning av deckaraka-
demins Lilian Fredriksson. 
 Veckan bjöd på mycket musik av varierande slag, Ulf 
Johansson Werre lirade dixieland med sitt sexmannaband 
i Rasbokils Bygdegård inför en entusiastisk publik.

Kulturveckan i Rasbo 2018
I Tuna Bygdegård sjöngs elvislåtar ”på svenska” av ban-
det Fröken Elvis, örongodis för de drygt 150 elvisfans 
som samlats. Ett återkommande inslag är puben i Tuna 
på Timmerkojan. Till god mat underhöll Klaras orkes-
ter med country och brittisk folkmusik. Finalkonserten 
avslutade musikutbudet med Orsa Spelmän och skön-
sjungande Tina Ahlin. Mycket spelglädje till en nästan 
fullsatt Rasbo Kyrka. Flera extranummer framfördes 
innan konserten avslutades med Koppången av Per-Erik 
Moraeus.
 Den största tilldragelsen under veckan var som van-
ligt ”kakkalaset”, ca 450 personer fi ck ta för sig av 105 
kaksorter, om man orkade, till Röda Korsets ära.
 Det fanns även andra begivenheter att besöka under 
veckan, konstutställning, hemvändar-dagar, morgonan-
dakter med högklassisk musik, och orgelkonsert. Allt 
detta tack vare samarbetet mellan föreningslivet i pas-
toratet.
 Ett stort och varmt tack till alla besökare som gör det 
möjligt att Kulturföreningen kan fortsätta. Nästa år blir 
det Kulturjubileum.

KULTURFÖRENINGEN I 
RASBO, HÅKAN BLOMSTEN, 

SEKRETERARE

Rasbo vårdcentral öppnade den 6 september. Läkare 
och distriktssköterskor kommer att fi nnas på plats 
varje tisdag och torsdag för bokade besök. Även prov-
tagningen har öppet dessa dagar. Den som behöver 
akuta råd om vård kan varje vardag, kl 8-17 få rådgiv-
ning per telefon.

Vårdcentralen har ett nära samarbete med Gränbysta-
dens vårdcentral. Behöver någon träffa sjukgymnast, 
psykolog, kurator, dietist eller en barnmorska, ser vård-
personalen till att hen får en bokad tid där. 
 Även barnavårdscentralen fi nns på Gränbystadens 
vårdcentral, dit barn upp till och med skolåldern är väl-
komna.

Information om nyöppning 
av Rasbo vårdcentral

Öppettider
Telefon: 018-611 07 00, vardagar kl 8-17
Öppettid: tisdag, torsdag kl 9-12, 13-15
Provtagning: tisdag, torsdag kl 9-12

Våra e-tjänster når du genom att logga in på webbplat-
sen www.1177.se dygnet runt. Där kan du bland annat 
förnya recept eller av- och omboka en tid.

Varmt välkommen att besöka Rasbo vårdcentral!

Malena Ranch, Regionråd (MP) och 
ordförande i vårdstyrelsen, Region Uppsala

www.regionuppsala.se/rasbo
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När Ristaren träffar nya rektorn dagarna före skol-
start har han hunnit arbeta i tre veckor. Nya inslag i 
verksamheten är morgongymnastik och att upp-
märksamma de mänskliga rättigheterna på FN-da-
gen den 24 oktober. Det pedagogiska ledarskapet 
kommer också att få större utrymme med besök i 
klassrummen en dag i veckan per skola.

Hur har sommaren varit?
Den har varit fantastisk. Jag har haft tre veckors se-
mester, och varit runt en del i Sverige. Min mamma 
kommer från Smögen, så dit försöker jag åka för att 
få lite balsam för själen. Jag sprang där mycket som 
grabb på bryggorna. Sen har jag hälsat på gamla 
kompisar som jag studerade med på Gymnastik- och 
Idrottshögskolan. 

Hur ser du på din roll som rektor?
Jag har världens bästa och viktigaste jobb. I min roll 
måste man tycka om barn och ha hjärtat på rätt plats. 
Det handlar om mellanmänskliga relationer och om 
att utveckla människor. Jag och lärarna är anställda för 
barnen. Vi ska göra skillnad för dem. Ungdomarna ska 
gå ut årskurs 9 med betyg så att de kan välja vad de 
vill göra i livet, det vill säga komma in på den utbild-
ning de vill på gymnasiet. 

Vilka är dina starka sidor?
Jag är en lyssnande person och jag har en demokratisk 
ledarskapsfi losofi . Ska jag ändra reglerna på denna 
skola så har jag en lång process för det som involverar 
elever, lärare och föräldrar. Men jag har inga problem 
att sedan fatta beslut. Jag bjuder på mig själv, är lätt att 
läsa av, har inga dolda agendor och är oftast glad. Jag 
tror på dialog och högt till tak. Jag älskar forskning. 
Och forskningen visar att om jag är glad så lösgörs en 
massa hormoner hos dig, och det sätts igång positiva 
spiraler. Jag tror på glädje.  

Några nya inslag i verksamheten som du kan av-
slöja?
Ja, vi kommer att jobba med FN-dagen den 24 okto-
ber för att lyfta de mänskliga rättigheterna. Jag brin-
ner också för en hälsofrämjande skola, så vi kommer 
att starta morgongymnastik på  båda skolorna. Så 
småningom kommer vi att ha elever som leder de här 
passen. Ett enda gympapass på tre låtar förändrar in-
gången till lektionen dramatiskt.

Vad är bra pedagogik? 
Bra pedagogik kräver förtroendefulla relationer. Goda 
och varma relationer mellan vuxna och barn är en för-
utsättning för att lyckas. Sen är det en förmåga hos 
barnen som är viktigare än någon annan, och det är 
läsförmågan. Vi kommer att ha en tuff resultatuppfölj-
ning. Kan barnen inte läsa i februari årskurs 1, så sätter 
vi in handlingsplaner. Dessutom vill jag utveckla det 

Nya rektorn i Tuna och Stavby 

En skrinnare som brinner för barns lärande 

formativa arbetssättet och coacha lärarna till det. Med 
formativt lärande menar man att lärarna arbetar tillsam-
mans med eleverna, möter dem på deras kunskapsnivå 
och lotsar eleverna till nya färdigheter och kunskaper. 
Jag tror också på värdet av att ha vissa baskunskaper 
och koll på fakta. Det var under lång tid nästan som att 
svära i kyrkan att stå upp för faktainlärning och utan-
tillkunskaper, men synen på detta har börjat ändras lite, 
tack och lov.   

Hur kan Tuna och Stavby skolor samarbeta?
Vi kan göra mycket för att öka ”vi-känslan” mellan sko-
lorna. Vi kan jobba tillsammans med värdegrundsfrå-
gor, och samarbeta kring friluftsdagar, idrottsdagar och 
vandringsdagar. Vi kan dela på material. Vi har ämnes-
grupper som träffas på fasta tider. Även fritidspersona-
len på de båda skolorna kan samarbeta mer. I Stavby 
är det mest män i personalen, och i Tuna mest kvinnor. 
Kan vi öka utbytet däremellan?

Hur kommer du fördela tiden mellan skolorna?
Det pedagogiska ledarskapet kräver att jag är ute i verk-
samheten. Det är det svåraste uppdraget rektorerna har, 
eftersom vi lätt fastnar i administrativa uppgifter. Men 
på måndagar (Tuna) och tisdagar (Stavby) kommer jag 
att stänga av mobilen och datorn för att besöka klas-
serna. Jag är nyfi ken på vad de gör och på hur under-

Namn:  Claes Ekstrand
Ålder:  55 år
Bor:  Villa i Tyresö (under försäljning) och över-

nattningslägenhet i Uppsala, planerar för 
permanent fl ytt till Uppsala.

Familj:  Ensamstående med två vuxna barn (21, 24 
år).

Utbildning:  Idrottslärarexamen 1989, Gymnastik- och 
Idrottshögskolan, rektorsutbildning Stock-
holm 2006-2007. 

Special-  Introducerade short track i Sverige
intresse: 1989. Short-track är skridskoåkning i hög 

fart på en bana av en hockeyrinks storlek. 
Ledde det svenska landslaget i short track 
under nio år. 
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visningen fungerar. Jag är bra på att coacha. Det kan 
handla om att bara vara med och lyssna fem minuter i 
ett klassrum. Men jag kommer även att arbeta med mer 
utvecklade lektionsbesök, då jag har kommit överens 
med lärarna i förväg om olika saker jag ska titta på och 
där vi har möten med uppföljning och dokumentation 
osv. Att jag avsätter en hel dag per vecka per skola för 
detta är en gigantisk ökning jämfört med vad de har haft 
tidigare. Onsdag till fredag är jag mer stationerad på 
kontoret för att sköta andra rektorsuppgifter. 

Till sist, har du någon hälsning till föräldrarna?
Jag är petig med vad jag kallar ”basen”. Det vill säga: 
se till att barnen sover sina 11 timmar och ge dem lite 
schysst mat på morgonen. Sen får föräldrarna fundera 
över skärmtid och annat. Jag vill också uppmana för-
äldrarna att lägga ner tid på att läsa med sina barn under 
de första skolåren. 

TEXT & FOTO: JENNY JEWERT

Nytt väderskydd 
till Örby
Mireil Dahlberg informerar att UL har lagt beställning 
av uppdraget till en entreprenör för etablering av vä-
derskyddet inne i Örby.

Vi har beställt ett glasväderskydd som får plats, dvs av 
mindre storlek, och kommer att utrustas med solcellbe-
lysning.
 Fundamentet för väderskyddet kommer levereras 
runt vecka 39 (för etablering innan marken blir frusen) 
och glasväderskyddet planeras efter leverans, som kom-
mer ske vecka 49.

LARS-GUNNAR KARLSSON

Under många år har det funnits ett varumärke runt 
ordet ”Tuna City” med området runt Annahus/Tuna-
stugan, livsmedelsbutiken, Bresons m.m. eller går vi 
70 år tillbaka var det ”livet runt stationen”!

Uppsala Kommun gör nu en satsning på servicenoder 
inom kommunen, som borde må bra av ökad service. 
Programmet riktar sig initialt till att förbättra dagligva-
ruhandel, paketutlämning, mötesplats med IT-uppkopp-
ling, drivmedel m.m. En projektgrupp har börjat pröva 
lokala frågor utifrån kommunens avsikter. 
 Kontakten mellan gruppen och kommunen hanteras 
av Rut Boström med ett framåtsyftande perspektiv.
 Perspektivet är ansvarsfullt om vi ser tre år framåt 
med bortåt 30 nya bostäder/lägenheter i närområdet 
runt kyrkan + visst övrigt styckebyggande.
 Information kommer fortlöpande i en fråga som kan-
ske kan formas både med och utan kommunen.
 Kommunen har nu nio utvecklingsprojekt inkl. Tuna, 
men målet är tio inom kommunen. Gåvsta kan vare 
det tionde, om det fi nns lokalt driv i frågan. Kontakta 
Lars-Gunnar på kpu.eneby@gmail.com

Mark för 15 villor på gång vid 
Prästgården, Tuna
Den som passerar vägen från Tuna Kyrka och förbi för-
skolan, Tunabarnen, kan se hur vägnätet växer fram för 
området, även med el, bredband, dränering, vatten och 
avlopp. Under hösten sker byggstart av ett visningshus 
från Trevlingehus. Kontakter kan tas med markägaren 
Ulf-Peter Holgersson 070-550 27 59 eller Trevlingehus, 
Henric Jansson 070-246 73 23.

LARS-GUNNAR KARLSSON

Utvecklingsorten Tuna – hantera och 
skapa driv
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För femton år sedan föddes idén med att köra trak-
torrace av Tuna-Stavby LRF och Stavby Bygdegårds-
förening. På den tiden var det på några få platser i 
landet och ambitionen var att samla 300 åskådare för 
att uppleva idén bärande för en fortsättning. Det kom 
800 åskådare och efter några år var det 3-4000. Detta 
är den fantastiska samling som strömmar in på fältet 
bakom Stavby Kyrka varje år och hittills har det ald-
rig varit riktigt regn under tävlingen.

I dag drivs det operativa med utställare och tävling av 
Tuna-Stavby LRF och Stavby Bygdegårdsförening, med-
an 4H i Stavby och Tuna ordnar serveringen. Allt är väl-
organiserat i minsta detalj genom evenemangsgeneralen 
Rolf Nyman, så även i år vid årets race den 22 juli.
 Sedan är det tävlandet som har sina kända och åter-
kommande namn som ”Tånga” Hasse Eriksson – med 
alla 15 åren – och ”Klöv” Mats Eriksson (borta 1 år pga. 
sjukdom). Sedan minns vi en period med Dag Sundberg 
som ständig segrare och nu är det Erik Haddelton som 
inte släpper på gasen.
 Området var som vanligt riggat med utställare och 
sponsorer från lokala företag och för barnen fanns hopp-
borg och den mekaniska tjuren kastade skoningslöst av 
ryttaren. Vidare märktes tydligt att valåret hade triggat 
politiken till landsbygden. En annan speciell händelse 
var torkan med brandrisken! För första gången vart 
det inget grillos över fältet. Utan hamburgare och korv 

15 år Stavby Traktorrace 

brändes på i bygdegårdens kök. Ett klokt val i detta tor-
kans skitår, men allt klarades lysande och tryggt.
 Klockan 18 drog barntraktorracet i gång och går i 
samma anda, men i mindre format. 80 startande barn 
med adresser från Lund till Härnösand. Här får man 
förardiplom och deltar i en utlottning på två leksaks-
traktorer sponsrade från Lantmännen resp. LRF Mä-
lardalen. Vinnare vart Adrian Blom, 6 år, Almunge och 
Axel Segström, 10 år, Nacka.
 Klockan 19 brakade de äldre och tyngre gardet i gång. 
16 startande kom till startlinjen, efter att några lämnade 
walk over med olika haverier. Men bland dessa var det 
mycket av full gas, skorrande växlingar, lättande bak-
hjul och lukt av diesel.
 I pausen inför avgörande heaten var det fl yguppvis-
ning med paramotorfl ygare. Upplevs alltid lite vanskligt 
med dessa glidfl ygare, som avancerat glider runt med 
sin ”gräsklipparmotor” på ryggen.
 Efter alla de ”vildaste” insatserna vart resultatet: 
1. Erik Haddleton, Inninge, BM 400
2. Claes Littorin, Knutby, Ford 3000
3. Mats Eriksson, Rasbokil, BM 400.

När bilarna rullade ut från en trivsam kväll på fältet 
hade besöket även samlat in drygt 48.000 kronor till 
Cancerfonden!

TEXT: LARS-GUNNAR KARLSSON

– en blandning av det mesta med trivsel, gemenskap, familjefest, utställning, 
motormuller, tävling m.m.!

På G med UTEGYM i Gåvsta
Grävmaskinen har just börjat planeringen av ett 
utegym bredvid Hall 2000. Det är ett initiativ mellan 
skolan, privatpersoner och idrottsklubben. Idrotts-
lärarna har varit med vid val av utrustning. Gym-
met beräknas vara klart under våren 2019.

RASBO BYGDESPEL
söker just DIG i olika åldrar som är intresserad av 
TEATER. Vid intresse så mejlar ni mig och talar 
om lite om dig själv och vad du är intresserad av.
Camilla Lövgren 
camlovgren@hotmail.com

Rolf Nyman, 
Racegeneral 15 år.Tånga Hasse, en fi ghter 

över 15 år Tracktorrace
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Hembygdsdagen i Rasbokil
Den sedvanliga Hembygds/hemvändardagen vid Ras-
bokils Hembygdsgård genomfördes den 5 augusti med 
ett sjuttiotal besökare. Efter friluftsgudstjänsten under 
ledning av kyrkoherde Lorentz Ståhlberg, utspisning 
av soppa och kaffe med gott bröd därtill och med många 
samtal besökare emellan redovisades dagens ämne, 
Hemvärnet i Rasbokil och Hemvärnet idag.
 Den historiska översikten av Rasbokils Hemvärn 
från 1940 till nedläggningen på 1990-talet gjordes av 
Dag Zetterling med hjälp av en del fotografi er och an-
nat arkivmaterial. Dagens moderna hemvärn presen-
terades av chefen för Upplands Hemvärnsbataljon ma-
jor Fredrik Lenner och bataljonens personalchef Jo-
hanna Holmlund.
 Tillsammans redogjorde de för Hemvärnets uppgif-
ter i dagens samhälle, dess organisation och resurser. 
Från åhörarna ställdes bl.a. frågor kring de skogs-
bränder, som nyligen drabbat delar av skogarna och 
byarna i bl.a. Hälsingland och Dalarna.
 En tipspromenad kring ämnet Hemvärnet i Rasbokil 
avrundade en trevlig söndag vid Hembygdsgården.

Gunilla Zetterling

”Bredband till alla” på väg in i slutfasen
Det fi nns ett 50-tal anslutningar som inte är uppkopp-
lade. Mycket är handläggning hos Trafi kverket, som 
fortfarande har ledtider på nio månader med ärende-
hantering under och längs sina vägar! Sedan är det 
praktiska lösningar med sina enskildheter samt ett 
område i Rasbokil där partsöverenskommelsen mel-
lan markägaren, Upplands Energi och IP-Only ännu ej 
är slutförd.
 Onsdag 19 september i Tuna Bygdegård är det öppet 
för den som ännu inte valt någon leverantör av bred-
bandstjänster. Kallelse/inbjudan går via brev till be-
rörda. Detta möte är ej kopplat till fi berdragning och 
installation.
 Avseende frågor för fi berdragning, schakt, återställ-
ning och ersättningar hänvisas till IP-only Kundservice 
0200-430 000 eller kundservice@ip-only.se och detta 
är en förändring efter att Göran Sanderberg slutat sin 
tjänst. På detta vis får varje fråga sitt ärendenummer 
och blir mer spårbart till avslut. Innan nuvarande bygg-
process går över till förvaltning sker en besiktning av 
sträckorna. I Rasbo Väst pågår nu besiktningsfasen till 
förvaltning och till dess drabbas markägarna av bl.a. 
öppna brunnar för att kontrollera kopplingspunkterna.

I pipan för dagen – LGK

Datakurs - GÅ VIDARE
Kontakta Gunilla Zettering om behov av ytterligare 
datakunskap för att nyttja din utrustning både till 
vardagstjänster eller hantera och lagra olika ma-
terial, foton, m.m. 
 RiS har kontakt med kursledare och Gunilla tar 
emot dina inspel på gunilla.zetterling@gmail.com 
eller 070-282 12 60. Ambitionen är utifrån att pröva 
möjligheten till 2 grupper utifrån önskemål och 
vana.

Lars-Gunnar Karlsson

Släktforskningsträffar
Torsdagar kl.18–21 i Rasbokils Bygdegård med början 
torsdag 4 oktober. Möjlighet för nybörjare eller ni som 
bara vill fortsätta att släktforska, ta med egen dator el-
ler surfplatta. Arkiv digital ingår i priset 500 kr
Anmälan till Maj-Lis Lundblad tel. 070 554 22 72
Eller e-post majlis.lundblad1@gmil.com

Rasbokils Hembygdsförening

Rasbokils Bygdegård
Vad vi erbjuder: fi na lokaler för olika aktiviteter och 
fester fullt utrustat kök med diskrum. Festlokalen är 
utrustad för 100 personer sittande. I denna fi nns också 
projektor och storbildsskärm. Konferenslokalen på 
övervåningen är lämplig för mindre möten, studiecirk-
lar och andra aktiviteter med 40” bildskärm och tri-
nettkök. Internetuppkoppling fi nns i hela huset.
För mer info om vad som gäller uthyrning samt bok-
ning telefon 076-351 00 76
www.bygdegardarna.se/rasbokil
e-post rasbokilsbygdegard@gmail.com

Tuna bygdegård
Lördag 29 september kl. 18-20

KNYTFEST
INVIGNING AV NYA PUBEN

Trubaduren Lasse Gudmundsson förgyller 
kvällen med musik

VÄLKOMNA
önskar Tuna BGF

PRO Rasbo-Rasbokil
Inbjuder till Trivselträff 

den 4/10 Kl.13.00 i Bygdegården Rasbokil.
Program: Sopplunch och underhållning 

av Våghalsarna.

Hjärtligt välkommen

Surströmmingsfest
Alla välkomna till en trevlig kväll i Hembygdsgården 
Kölinge Rasbokil, lördag 29 september kl.18.
60 kr per person (i priset ingår surströmming med till-
behör, vatten eller lättöl kommer även att fi nnas, sill 
till den som önskar det i stället)
Anmälan till Maj-Lis Lundblad 070 554 22 72 eller 
e-post majlis.lundblad1@gmail.com

Rasbokils Hembygdsförening

Kurs i 1:a hjälpen och 
hjärt- lungräddning

Rasbo Rödakorskrets (RRK) och Rasbo Gymnastikför-
ening (RGF) ordnar gratis kurs i 1:a hjälpen och hjärt-
lungräddning. Utbildningen sker i Rasbo församlings-
hem den 20 oktober kl. 10.00 och 25 oktober kl. 19.00, 
och pågår i 2,5 tim. 
Anmälan före 19 oktober till Britta Mörlin,
tel. nr 070-379 92 15.

Hjärtligt välkomna!
Styrelserna för RRK och RGF
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Ditt medlemskap 2018 i RiS ger bredd på bygdens frågor!
Vi har tack vare ditt stöd med medlemskap ett starkt renommé för bygdens förutsättningar. 

Maila ris och ros för lokal utveckling och demokrati till info@rasbo.org.
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!

Nästa nummer utkommer 24 oktober 2018 med manusstopp 8 oktober
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!
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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.
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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!

Vid årets Truckmeet, 3-4 augusti, på familjen Heléns 
gård i Häcklinge var det rekord med deltagare från 
Piteå till Klippan. Här fi nns det mesta inom lastbils-
branschen från bilar med en mängd praktisk utrust-
ning med senaste teknik till verkligt våldsam hante-
ring av bergmassor eller verkliga tungbärgare, när 
det gått snett för någon i branschen.

Fantastiskt att begrunda allt som är nedlagt i branschen 
av både pengar och omsorg, vilket det här Truckmeetet 
även lyfter fram och bedömer fordon i sitt skick utifrån 
fl era år i daglig tjänst med många mil och ton transpor-
terade.

Men visst drar vissa ekipage mer blickar, som t.ex. 
lacken på både trailerdragaren resp. det 24 meter långa 
skåpbilsekipaget med blågrön motivlack över hela ytan. 
Båda bilarna är lackade av kvinnlig tidigare tatuerare i 
Holland, som tydligen upplevde att bara en fjäril på en 
arm var för begränsande. Skåpbilen har varit utsedd till 
Nordens vackraste bil! Allt har sitt pris med bortåt 1 

Truckmeet 2018 med 135 tunga ekipage

General Data Protection Regulation / GDPR / ny dataskyddsförordning 25 maj 2018. För Rasbo i Samverkan org nr 817607-2638
I och med införandet av en ny dataskyddslag, så har vi genomlyst vår personuppgiftshantering och säkerställt att vi handhar era uppgifter på ett 
korrekt sätt. De uppgifter som vi idag lagrar i samband med ert medlemskap är namn, adress, telefonnummer och eventuellt mailadress. Per-
sonnummer lagras enbart för ledamöter i föreningen. Uppgifterna används enbart för internt bruk. Uppgifterna hålls aktuella under den tid ni 
är medlem i föreningen Rasbo i Samverkan. Äldre uppgifter från medlemsregistret lagras enligt bokföringslagens krav och vår integritetspolicy.
Till föreningens dataskyddsansvarige har utsetts Britt Sofi  Karlsson, som även administrerar föreningens medlemsregister.
Vår integritetspolicy fi nner du på vår hemsida rasbo.org.
Rasbo i Samverkan, Styrelsen

Meetgeneral 
Olivia Helén

miljon kronor i lackkostnad! Äga-
re till de två ekipagen är Berthon 
Transport och Emballage från Bjär-
num och som en av chaufförerna sa: 
Man är lite extra vaken med detta 
24 meter långa ekipage och fl yter 
fram bara 14 cm över vägbanan.
 Tusentalet besökare kunde ming-
la runt med branschen, men även 
lyssna till bl.a. musikunderhållning 
med Fredrik Lundman, Piteå eller 
prova grillat från Roslagens Chark.
 Hedins Bil visade nya Mercedes 
lastbilar och Yrkeskompetens fanns 
på plats för olika utbildningsbehov 
med tunga fordon i trafi ken.
 Efter många timmars vaket till-
stånd kunde Meet-generalen Oli-
via Helén checka ut efterhand som 

bilarna rullade ut från fältet på lördagskvällen och se 
tillbaka på bokning, incheckning, bedömningar, ljus-
shower med kommentaren ”Lite sömn skadar inte”

TEXT: LARS-GUNNAR KARLSSON


