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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!

Vem kan utveckla och 
trygga Rasbo Vårdcentral?
Representanter för Rasbo i Samverkan och Alunda 
Utvecklingsgrupp mötte den 29 september lands-
tingsrådet Malena Ranch angående det problematiska 
läget – att komma ur en situation med den nyrenove-
rade och stängda vårdcentralen i Rasbo samtidigt som 
vårdservicen drivs i en överbelagd och sliten anlägg-
ning i Alunda.

I dagsläget är det även en märklig situation med inlås-
ningar och frustration beträffande personalbrist. Å ena 
sidan pratas det om läkarbrist och i scenariot att läkare 
delas mellan Alunda och Rasbo hänvisas det till brist 
på övrig personal. Som ortsbo och presumtiv vårdtagare 
är det bara att sucka och fundera på ambition och be-
slutsförmåga! Om nu vårdtagare inom Rasbobygden gör 
andra aktiva val än Rasbo Vårdcentral, så blir valet bara 
en permanent stängning i Rasbo.
 Arbetsmiljöproblemet i Alunda fortsätter över lång 
tid, om inte lokalerna vid Rasbo Vårdcentral nyttjas. 
Till saken hör att Alunda Vårdcentral varit i om- och ny-
byggnadsfas under tiotalet år både i egen regi och med 

privata fastighetsägare. Nu i oktober var det möte med 
Östhammarshem om möjligheten till nyetablering i kv. 
Trollbäcken för en ny vårdcentral. Men med landstings-
byråkrati och ny detaljplan samt byggtid pratar vi minst 
fem år.
Det krävs helt andra beslut om en trovärdig satsning på 
personalrekrytering och arbetsmiljö med fungerande 
vårdutbud inom Alunda- och Rasbobygden ska komma 
till stånd.
 Malena Ranch förstod vår oro för en permanent stäng-
ning av Rasbo Vårdcentral om den inte snarast öppnas. 
Om inte landstinget har förmågan att öppna vårdcentra-
len, så såg hon möjligheten att erbjuda de nyrenoverade 
lokalerna till annan vårdgivare i likhet med Öregrunds 
Vårdcentral! 
 Nytt möte kommer att ske i januari 2017 med utform-
ning för bättre och långsiktigt vårdutbud inom Alunda- 
respektive Rasbobygden.

TEXT: LARS-GUNNAR KARLSSON

Beslut om förändring av rektorstjänster i 
Rasbo skolområde
Skolorna i Rasbo Skolområde omorganiserar sig en-
ligt ett samverkansbeslut 12 oktober 2016.

Tuna skola och Stavby skola kommer att dela på en 
rektorstjänst och nuvarande rektor för Gåvsta skola och 
Stavby skola blir enbart rektor för Gåvsta skola.
 Beslutet grundar sig på en jämnare fördelning enligt 
elevantal och att fl era tjänster är fördelade mellan Tuna 
och Stavby, samt även stärker helheten.

Målsättning är att den nya rektorstjänsten för Tuna/
Stavby kan fungera från 1 mars 2017 med en nytillsatt 
rektor.
 Tills den nya organisationen är på plats fungerar nuva-
rande organisation med rektor Caroline Sedin för Gåvsta 
och Stavby, samt rektor Michael Tallberg för Tuna.
 Det i dag mest kända ansiktet inom barnomsorg och 
skola sedan lång tid i Rasbobygden är just Michael Tall-
berg, som då växlar från yrkesrollen till pensionär. 

TEXT: LARS-GUNNAR KARLSSON
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Tre som kopplat upp sig
Hur funkar det?

Bredband till Rasbobygden
i perspektivet bygg-
projektledare!
i perspektivet bygg-
projektledare!
i perspektivet bygg-

Christian Östling heter jag och har nu varit projekt-
samordnare för region Mälardalen, inom Bynet, i 
snart ett år. Ett stort och mycket spännande projekt i 
denna region är just Bredband-Rasbo. Nyckeln för att 
projektet gått att driva framåt (efter lite berg-och-
dalbaneåkning i begynnelsen), vill jag påstå ha varit 
den stora energin som är nedlagt från eldsjälar i byg-
den och som jag är oerhört tacksam för att få jobba 
ihop med. Med denna energi som ni ger så kommer vi 
att klara av detta projekt på ett bra sätt, det är jag 
övertygad om. 

  
Vi är just nu inne i en väldigt intensiv period för att nå 
våra uppsatta mål vad gäller antalet upptända portar inn-
an årsskiftet. Prioriteringsordningen för resterande del 
av året blir som följer nedan.
 Västra Etappen: I skrivande stund har vi ca 270 upp-
kopplingar aktiva i etappen och siktar på att nå 280 
tända portar innan årsskiftet. Det är glädjande med den 
positiva respons som kommer från kunder som har fått 
sina uppkopplingar nu under hösten.
 Södra Etappen: Nu håller vi på för fullt med den söd-
ra delen av projektet där vi har satt som mål att nå så 
många uppkopplade som möjligt innan nyår med start 
utifrån Gåvsta. I denna etapp pågår en samförläggning 
med Vattenfall som är aktiva i bygden samtidigt, det 
leder till en viss fördröjning av delar av etappen men 
fördelaktigare för markägaren då vi slipper att gräva pa-
rallella schakt.  Nu hoppas vi på att vädergudarna är på 
våran sida och ger oss en vinter gynnsam nog för både 
skidåkning och fi berförläggning.  

TEXT: CHRISTIAN ÖSTLING

Bredband Rasbo i 
förändring
Vi står nu i ett skede med förändringar av bredbands-
föreningen Bredband Rasbo. För dagen fi nns inga be-
slut tagna, men en fråga fi nns på agendan att avveckla 
den registrerade föreningen och där vissa delar, som 
varumärket Bredband Rasbo och dess hemsida, tas 
över inom Rasbo i Samverkan. Detta sker efter nästa 
styrelsemöte den 24 november och under förutsättning 
att bredbandsföreningen inte fi nner andra former än att 
upplösas. Besluten kan snabbast följas på berörda hem-
sidor samt meddelas i nästa nummer av Ristaren.
 Observera att denna förändring endast är adminis-
trativ och att utbyggnaden av fi berbredbandet fortsätter 
som tidigare.

TEXT: LARS-GUNNAR KARLSSON

Du har ju nyligen blivit uppkopplad till Rasbos spril-
lans nya bredbandsnät. Hur funkar det? Märker du 
någon skillnad mot förut?

Otto Öström – Örby
”Jag märker klar skillnad. Allt 
går mycket snabbare, framförallt 
nedladdning. Jag läser morgon-
tidningen på nätet och att ladda 
ned pdf-tidningen går minst 10 
gånger snabbare än förut. Som 
egenföretagare håller jag distans-
föreläsningar via webben. Med vårt tidigare internet-
system var det inte möjligt för mig att arbeta hemifrån, 
utan jag fi ck åka till Stockholm för att livesända föreläs-
ningarna. Nu hoppas jag kunna göra detta hemifrån.”

Jörgen Eriksson – Tomta
”Jag har precis kopplat in mig. 
Jag har fått bredbandet att fung-
era, både med kabel och med 
wifi -router, men jag har ännu 
inte kopplat in TV och telefon så 
det kan jag inte uttala mig om än. 
Vad gäller internet kan jag kon-
statera att man håller utlovad standard med marginal (i 
alla fall på kabel).”

Jessica Rosman – 
Rasbo-Hammarby
”Det är en enorm skillnad i has-
tighet – det går mycket snabbare 
nu. När det gäller TVn håller den 
mycket bättre kvalitet än tidigare 
då vi hade TV via antenn. Den 
nya lösningen erbjuder även fl er 
tjänster, typ att man kan kika på 
TV-sändningar retroaktivt.”

TEXT: LISA BJÖRK

Datakursen ”Alla kan Surfa”
En första grupp som har gått kursen har nu blivit 
lite mer vän med datorn. Efter tre träffar med An-
ders från Vuxenskolan har deltagarna fått lära sig 
hur man jobbar med olika program, surfat, prövat på 
bildhantering och skapat konto till    Facebook.
 Nu planerar vi för en ny omgång när nästa etapp 
med fi beranslutning blir klar.
 Anmälningar har redan kommit in, men vi kan bli 
fl er så anmäl dig till :

Gunilla Zetterling
gunilla.zetterling@telia.com

070-2821260
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Örbys långbänk – lösning i sikte
Efter en lång väntan kan Örbys bussresenärer nu änt-
ligen vila rumpan på en tillfälligt utställd bänk. En 
mer långsiktig plan har även utlovats från UL och 
innebär att det gamla röda väderskyddet i trä, som 
ännu står kvar vid sträckans f.d. hållplats, ska fl yttas 
till det nya busstoppet. Det var efter att Örby fi ck på-
hälsning av fyra UL-tjänstemän fredagen den 7 okto-
ber som det började hända grejer.

I samband med besöket undersökte UL platsutrymmet 
vid den nya busshållplatsen liksom skicket på Örbys 
tidigare väderskydd. Undersökningen visade att den 
gamla träkuren är i gott skick för sin ålder men sam-
tidigt konstaterades att den inte får plats på Örbys nya 
hållplats. För att kunna återanvända den gamla kuren 
arbetar UL nu med att få tillgång till nya markytor i an-
slutning till den nya hållplatsen. Detta sker i samarbete 
med kommunen som samtidigt letar plats för nytt cykel-
ställ i anslutning till hållplatsen (också det efter önske-
mål från boende i Örby via RIS). Någon spikad tidsplan 
för när Örbyborna åter kan få vänta på buss 886 i skydd 
från väder och vind vågar UL inte utlova , men säger att 
de hoppas få till en lösning under nästa år (2017). UL 
förklarar dock att det förberedande, administrativa ar-
betet i form av ansökan om bygglov, överenskommelser 
kring mark, diskussioner med kommunen etc. redan är i 
full gång. Om man inte får till mer plats i anslutning till 
busshållplatsen har UL lovat att Örbys hållplats kom-
mer att förses med en ny kur i nättare glasmodell. 
 En tillfällig bänk ställdes ut på busshållplatsen redan 
en vecka efter UL:s besök i Örby och den f.d. hållplat-
sens sedan länge liggande skräp och tomburkar har änt-
ligen städats bort. Detta ser vi som tecken på att UL nu 
tar RIS frågor på allvar liksom ett slutgiltigt gott sam-
arbete UL och RIS emellan. Kanske är UL:s plötsliga 
handlingskraft även att betrakta som ett plåster på såren 
för RIS och Örbys långa väntan på respons från UL i 
frågan. Men, slutet gott allting gott. Vi håller tummarna 
att UL håller vad de lovar den här gången.

BAKGRUND:
Väg 288 började byggas om år 2010. Den första etap-
pen (Jälla-Hov) invigdes för nästan precis tre år sedan, 
i oktober 2013. I samband med invigningen fi ck Örby 
en ny hållplats för busslinje 886. Den nya busshållplat-
sen som ligger i ett öppet och väderutsatt läge saknar 
väderskydd och sittplats, samtidigt som det gamla vä-
derskyddet med bänk har lämnats kvar åt sitt öde på den 
f.d. busshållplatsen.

TEXT: LISA BJÖRK

2016 växer en KNUTPUNKT RASBO fram!
2016 har varit en intensiv utveckling av området ös-
ter Rasborondellen och i folkmun mer känt som 
”Gamla Macken”.

Under våren och sommaren ökade bilverkstaden vä-
sentligt ut sina lokaler och fräschade samtidigt upp hela 
fastigheten.
 Pizzerian/Grillen har varit i tillbyggnad en längre tid, 
men nu är det helt stängt en period för byte av köksut-
rustning och kompletteras med större frys- och förva-
ringsutrymmen. Men framförallt möts kunderna av en 

ny serveringsyta med plats för mer än 40-talet gäster! 
Preliminärt beräknas öppningen till jul.
 Samtidigt går ”mackhuset” med Godislunden in i en 
ny utvecklingsfas utifrån närboende och trafi kanters 
önskemål om livsmedel. Om det är ett När-, Jourlivs 
eller vad det ska kallas är av mindre betydelse, men bas-
livsmedel bör vara på plats vid denna KNUTPUNKT 
till nyår. 
 Vi ser fram emot mer information i nästa nummer och 
om platsen där det rör sig!

TEXT: LARS-GUNNAR KARLSSON
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Möte om äldrefrågor
RiS hade förlagt sitt möte till Vigmunds matsal Gåvsta för att belysa 
äldrefrågor. Kvällen inleddes av Private Nursings nya verksamhets-
chef Kerstin Lund som tillsammans med Pernilla Selling berättade 
om företaget och dess riktlinjer.

Private Nursing ägs av två syskon som startade sin verksamhet 2003 och 
nu har vunnit upphandlingen till ytterligare nio boenden i Uppsala kom-
mun, dock överklagat. Alla chefer är utbildade sjuksköterskor.
 För att driva ett boende som Vigmund är man ålagd att uppfylla ett 
antal skallkrav; t ex - de boende skall ha möjlighet att komma ut minst 
tre ggr per vecka om så önskas, egen kontaktperson som tillsammans 
med den boende kommer överens om en genomförandeplan, omvård-
nad, önskemål om mat mm.
 Alla måltider serveras och äts idag i stora matsalen, målet är att ingen 
skall äta ensam i sin lägenhet. Alla skall också ha rätt till någon daglig 
aktivitet. Företaget har också fått projektpengar för ”guldkant på tillva-
ron”. Tillgång till läkare fi nns två ggr per vecka.
 Äldreombudsmannen Karin Udénius, vars huvudman är Äldreförvalt-
ningen berättade om sitt uppdrag och att man kan ta kontakt med henne 
i alla möjliga frågor. De fl esta frågorna gäller den stora personalomsätt-
ningen som gör att brukarna inte känner igen personen som kommer 
och de blir oroliga. Som ombudsman har hon besökt alla 34 boenden i 
Uppsala kommun. Vid upprepade klagomål eller att hon själv upptäcker 
brister tas det först upp med verksamhetschefen och är det allvarligare 
med äldreförvaltningen.

Äldreombudsmannen avlämnar varje år en årsrapport till Uppsala kom-
mun som också fi nns att hämta hem hos kommunen.
 Till äldrenämndens representant Staffan Yngve ställdes frågor under 
kvällen:
 Anhörigstöd – 24 timmar per månad ges till anhörig som vårdar nå-
gon som inte har hemtjänst
Dagverksamhet – frågan förs vidare, kan samordning ske med skolan att 
nyttja matsalen?
Samordning av frivilligorganisationer – skall ses över
Utbyggnad av vårdboende, eller serviceboende – inget aktuellt
Hemtjänsten – fungerar bra

Uppsala kommun har som mål att kunna säga sig vara “en äldrevänlig 
stad”.
 Kvällen avslutades med ett tack till samtliga som kommit för att lyssna 
och ställa frågor. Slutligen överlämnades blomster till Private Nursing, 
Karin Udénius och Staffan Yngve.

TEXT: GUNILLA ZETTERLING

Kommande nummer av Ristaren i lådan 29/12 med manusstopp 9/12. 

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! 

TUNA BYGDEGÅRDS-
FÖRENING FIRAR 80 ÅR

1936 byggde ett gäng eldsjälar från 
bygden Tuna bygdegård, som fl era ge-
nerationer haft stor glädje och nytta av 
och det tänkte vi fi ra med glädje:

Lördagen 26/11 kl 19.00 
i Tuna bygdegård

Bjud med vänner och bekanta till en kul 
kväll i bygdegården där vi får höra allt 
om bygdegårdens tillkomst och även se 
bilder från begynnelsen. Därefter kom-
mer vi att ta en fi ka och något gott till, 
när vi underhålls av: NICK BORGEN 

Ingen anmälan - inträde 150:-/person

VARMT VÄLKOMNA 
hälsar Tuna bygdegårdsförening

Julmarknad
Granbockar, dörrkransar, 
tomtar, godis, hembakt, 

lotterier och annat jultypiskt.
Vid Klockarbol, intill Rasbokils kyrka, 

1:a advent
söndagen 27 november  

Välkomna!
Rasbokils Centerkvinnor


