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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!

Det var en förväntansfull skara som hade mött upp i 
Gåvsta skolas matsal den 25 september. Äntligen 
skulle vi få besked om framtiden för Rasbo vårdcen-
tral! Efter ett antal försök och inställda möten hade 
RiS samlat ansvariga politiker och tjänstemän i Regi-
on Uppsala för information och dialog med de boende 
i Rasbobygden. Vi är naturligtvis glada att RiS enträg-
na begäran om ett möte hörsammats, redan är detta 
kanske ett positivt tecken.

Från Region Uppsala hade ett antal regionråd kommit. 
Den styrande röd-gröna majoriteten representerades av 
Börje Wennberg (S) och Malena Ranch (MP). Dessa 
kompletterades av oppositionsråden Johan Örjes (C), 
Anna-Karin Klomp (KD), Emilie Orring (M) och Sören 
Bergqvist (V).
 Tjänstemän på plats var Torun Hall, t f primärvårds-
förvaltningsdirektör och Åsa Himmelsköld, hälso- och 
sjukvårdsdirektör. RiS ordförande Lars-Gunnar Karls-
son som inbjudit till mötet inledde med en presentation 
av bakgrund och förväntningar på mötet. Ett ganska 
stort antal boende i Rasbo med omnejd fi ck inlednings-
vis höra tjänstemän och politiker presentera sin upp-
fattning om läget inom sjukvårdsområdet i regionen i 
stort och om situationen i vårt område. Det kunde snabbt 
konstateras att det var de stora penseldragen som gäll-
de. Mycket av det som framfördes av politikerna och 
tjänstemännen handlade om övergripande prioriteringar, 
politiska mål och hur mycket pengar som satsas i stort. 
Man talade också om hur man ser på rekryteringspro-
blemen i allmänhet och hur arbetsmarknaden ser ut idag 
med rörlighet och konkurrens från bland annat beman-
ningsföretag.
 Efter hand blev det mer fokus på våra lokala problem, 
men det handlade mycket om upplevda svårigheter att 
rekrytera och mindre om vad man vill göra åt den aktu-
ella situationen. Det blev en hel del pratat om vad som 
görs på andra ställen, t ex Västra Götalands-regionen 
och i Umeå-trakten.

Ökad grad av digitalisering togs fram som ett sätt att 
lösa problemen. Hur äldre utan dataresurser och moder-
na telefoner ska klara detta var en öppen fråga. Oppo-
sitionsråden framhöll att man vill ha en levande lands-
bygd och påpekade hur den ledande majoriteten lagt ner 
eller reducerat verksamheter, så det blev lite ”pajkast-
ning” under mötets gång. När så åhörarna kom till tals 
och frågan om Rasbo vårdcentrals framtid åter kom i 
fokus så blev det egentligen inga konkreta svar. Vi fi ck 
i alla fall klart för oss att ingen av de ansvariga talade 
om nedläggning. Ändå kunde ingen svara på vad som 
händer efter den 30 november (ett datum som framgår 
av anslag på vårdcentralen).
 Många konkreta och aktuella exempel gavs om hur vi 
som bor här och inte har en egen vårdcentral upplever 
vår situation. Även svårigheterna att ta sig till vården när 
det brister i samordning mellan sjukvård och kommuni-
kationer påtalades. Då blev det lite tyst på podiet! När 
åhörarna efterfrågade tydliga åtgärder från de ansvariga 
blev resultatet nästan att vi fi ck ärendet tillbaka i eget 
knä – vi uppmanades att tala med läkare och uppmuntra 
dem att starta eget i Rasbo. Det kändes som att vi fi ck 
uppgift att själva rekrytera läkare och all den personal 
som behövs i en ”robust” vårdcentral.
 Det var med blandade känslor deltagarna lämnade 
mötet. Inga löften gavs och det bästa med mötet var nog 
att det blev av. Vi har fått chansen att framföra våra syn-
punkter, sedan får vi se vad det kan ge för resultat. Det 
är i alla fall klart att arbetet måste fortsätta med att på-
verka ansvariga för att få till stånd en lösning.

STAFFAN BJÖRKLUND, P U A RIS

Rasbo vårdcentral – 
möte med politiker 
och tjänstemän
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Det är över 30 mil fi ber som ska förläggas och detta 
tar tid. Nu har dock även Norra etappen kommit så 
långt att uppstartsmöten genomförts med informa-
tion hur man kommer igång och särskilda erbjudan-
den från Bredbandsbolaget, Alina och Ownit.

Dryga 70-talet kom till det första fi bermötet för Norra 
etappen i renoverade Rasbokils Bygdegård i oktober. 
Några hade redan fått sina anslutningar aktiverade och 
ville höra om de specialerbjudanden på abonnemang 
som förhandlats för projektet. Boende runt Rasbokils 
Årby ville dock främst veta hur man kommer vidare 
med markåtkomst. Gustav Ståhl från IP-Only informe-
rade att förhandlingar pågår med markägarna.
 – Dels är det en fråga att få fram ”fi ber till alla”, vil-
ket vi har lovat RIS. Sen är det ett stödberättigat område 
och viktigt mot länsstyrelsen att vi inte lämnar de här 
adresserna. Vi gör allt vi kan från vår sida. Bl.a. fi nns en 
diskussion runt samförläggning med Upplands energi 
som IP-Only hoppas mycket på.
 IP-Only har beslutat om en villkorsändring i det fort-
satta projektet. De som beställt extratjänsten utvändigt 
montage av fastighetsbox (1500 kr) kommer inte behöva 

betala detta. Det har konstaterats vara smidigast för pro-
jektet om IP-Onlys underleverantörer fi xar detta själva, 
så därför kommer alla att få detta utfört utan kostnad. 
Korrigeringar kommer ske på fakturorna. Beslutet gäl-
ler från Norra etappen och framåt i projektet.
 Det är viktigt att behålla ström till mediakonvertern 
som installerats i hemmet. Detta för att IP-Only ska 
kunna aktivera adressen. KJ:s som sköter grävningar 
och förläggning av kanalisation har 25 man som arbetar 
heltid med projektet och man har påbörjat grävningarna 
i Östra etappen (dvs Tuna med omnejd).
 Under kvällen presenterade Alina sitt erbjudande. 
Dels produkter för att få ut den prestanda som den nya 

fi beranslutningen ger. Inte bara routern spelar roll, den 
som främst surfar trådlöst kan behöva sätta upp förstärk-
ningssändare (accesspunkter eller repeaters, MESH-
komponenter om man ska ha det senaste och bästa). 
Alina hjälper också till med installations- och kom-
igång- tjänster, och erbjuder RUT-avdrag på detta.
 Bredbandsbolaget informerade om sitt erbjudande 
som täcker i princip alla aspekter av telekom-sektorn. 
Bredband, TV, hemtelefon och även mobiltelefon. Man 
kan öka och minska TV-tjänsten löpande, och även få 
TV-kanalerna i sin telefon eller surfplatta. Det fi nns inne-
håll för både fi lm- och sportälskare. Den som behöver 
hjälp, eller som vill fundera en stund över erbjudandet 
kan vända sig till Telenorbutiken i Gränby Centrum.
 Ownit har ett enkelt erbjudande. Riktigt bra och bil-
lig internetanslutning, utan krusiduller. Dessutom utan 
bindningstid. Erbjudandet för Bredbandrasbo ger tre 
månader extra med introduktionspriset 99 kr för de fl es-
ta hastigheter. På den populära 250/100 Mbit-tjänsten 
som normalt kostar 339 kr/mån så är det en rabatt om 
720 kr. Kort kötid till supporten och att alla medarbetare 
ska kunna svara på alla typer av frågor, utan att koppla 
vidare är en annan prioritering hos Ownit.

Det speciella priset 
från Ownit är knutet 
till adresser i bred-
bandrasbo-projektet 
och för att få detta så 
måste beställningen 
göras via www.ow-
nit.se, dvs. inte över 
IP-Onlys beställ-
ningsportal. Gå till 
hemsidan, skriv in 
din adress och få det 
bättre priset.
 Under kvällen 
underströks att IP-
Only har ett öppet 
nät, och det är klokt 
att titta över också 
de andra tjänsteleve-

rantörerna om någon av dem passar bättre.
 I skrivande stund planeras för ett motsvarande möte 
i Stavby. När nätet nalkas anslutning i Östra etappen 
kommer motsvarande procedur att tillämpas där. Då 
nätet aktiveras får man ett mail från IP-Only till den 
epostadress som anmälts.
 Samtliga erbjudanden från Alina, Bredbandsbolaget 
och Ownit – samt hur man når dem går att hitta på 
www.bredbandrasbo.se/erbjudande

TEXT & FOTO: 
BJÖRN GULLEFORS

Nu tänds fi bern upp i Norra etappen
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Nu är Östra området i full 
gång med fi berjobb!
Kopplingspunkt för Rasbo Öst har startat med en 
borrning från Nygården under Lydingesjön till Ly-
dinge och går vidare genom Edinge via fd. järnvägs-
banken Karlberg-Malmen-Tunaberg och ner till Sa-
ringe, där noden (hjärtat) placerats bredvid en el-
transformator. När signalen fi nns framme i Saringe 
från första halvan av november börjar fastighetsupp-
kopplingarna av nätet i Edinge-området.

Grävningen fortsätter mot Tuna och Myssinge. Fastig-
hetsboxarna är monterade på fl ertalet av fastigheterna 
ända ner till Tuna och detsamma gäller beträffande 
tomtdragningarna. Ett tidskrävande problem för entre-
prenören är att boka tid för besöket, eftersom många 
undviker att svara på okända telefonnummer. Chansa 
och svara- det kan ju bli en fi beranslutning! När väg-
ganslutningen är installerad: se till att elkontakten sitter 
i! För annars kan inte den som svetsar fi bern se att din 
anslutning är OK!
 Om alla bjuder till, bör det mesta vara i drift till nyår. 
I december/januari kommer IP-Only och RiS att bjuda 
in till ett möte om tilläggsinstallationer i din fastighet, 
utifrån enskilda behov, samt kontakt med ett antal tjäns-
televerantörer.

LARS-GUNNAR KARLSSON

Gåvsta skola 
toppar resultaten!
En glädjande signal fi nns refererat i Uppsalatidning-
en nr 41, 12-18 oktober, utifrån Skolguidens genom-
gång av kommunens samtliga högstadieskolor inom 
kommunen med Gåvsta Skola som toppar resultaten. 
Samtidigt lyfts föräldrarnas genomsnittliga utbild-
ningsnivå fram och den är lägre än på alla andra skolor. 

Gåvsta Skolas rektor Caroline Sedin ser kontinuiteten 
som en förklaring till de goda resultaten.
 – Vi har en F-9-skola, där barnen går från förskolan 
till de slutar nian. Vi har en trygg personalgrupp och kan 
jobba målinriktat och se helheten för eleven.
 Ett resultat värt mycket för elevens framtid och RiS 
tackar alla för den aktiva gärningen.

TEXT: LARS-GUNNAR KARLSSON

FOTO: DAVID HUTCHINGS

Bygdegården Hall 2000
För tjugo år sedan började en grupp att diskutera nöd-
vändigheten av en idrottshall i Rasbobygden. Carl Ber-
nadotte ledde denna grupp, som tog kontakt med kom-
mundelsnämnden, skolan, kommunstyrelsen, bover-
ket, banker, företagare och enskilda ideella personer, 
för att förverkliga drömmen om en egen hall.

Tanken var att hallen skulle stå klar till nyår 2000, men 
den blev något försenad och byggdes ett år senare. Efter 
många ideella insatser stannade kostnaderna för bygget 
på något över 11 miljoner, varav ett bidrag på 7 miljo-
ner från kommunen. Styrelsen för hallen har jobbat hårt 
under alla år. Några har ställt sina krafter till förfogande 
unde hela denna tid. Styrelsen har fått en fungerande 
samlingspunkt för både yngre och äldre. Föreningar, 
som hyrt hallen för sina aktiviteter, har blomstrat och 
gått framåt till glädje för hela Rasbobygden.
 Men... Hur går vi nu vidare med ”Bygdegård Hall 
2000”? Vilka kan ta ansvar för att Hallen blir kvar som 
bygdens egendom och betjäna oss alla och vårt före-
ningsliv på det sett som vi önskar?
 Kan du tänka dig att göra en insats i denna fråga el-
ler har du förslag på personer som vi kan kontakta och 
tillfråga? Hör av dig till percy.westerlund@telia.com 
eller på telefon 018/36 52 00.

PERCY WESTERLUND

YES-projekt
Klass 9 i Gåvsta skola har under ett fl ertal år deltagit 
i ett EU-projekt som heter YES. Projektet syftar till 
att lära känna ungdomar i andra länder deras seder 
och bruk.

Det är åtta ungdomar och två lärare som i november far 
till Rumänien för att träffa kamrater från ett tiotal andra 
europeiska stater. Varje år har sitt speciella tema och i 
år skall ungdomarna bland annat tala om vilka förut-
sättningar det fi nns för unga i deras respektive hemlän-
der att idka studier och föreningslivets möjligheter och 
sysselsättningar. Alla samtal och framträdande under 
veckan sker på engelska. 
Eleverna kommer att bo i familjer under vistelsen.
 För att kunna genomföra detta projekt har man vädjat 
om bidrag från föreningar och organisationer.
Rasbo pastorat och Rasbo hembygdsgille anser att detta 
är viktigt och är intresserade av att höra hur våra ungdo-
mar upplever detta och på vilket sätt de vill presentera 
vår hembygd utomlands.
 Efter hemkomsten skall de sammanställa sina erfa-
renheter av resan och presentera detta för resten av sko-
lan och för andra intresserade i bygden.

PERCY WESTERLUND
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Världsfi nalen i X30 på anrika Le Mans
Bröderna Jansson just hemkomna från deras livs 
äventyr. Rasmus, 14, och Casper, 12, tävlar i gokart 
för Rasbo MK. Vi reste ner till Frankrike med bussen 
och våra gokartar. Det tog ca 26 timmar att åka de 225 
milen.

Väl framme för att köra en av världens största tävlingar 
med 453 startande i sex olika klasser. I X30 junior som 
båda killarna tävlar i deltog 135 stycken från 38 länder.
 På lördagen och söndagen tränade vi på banan som 
var väldigt snabb med hastigheter vi aldrig kört i tidi-
gare. På måndagen besökte vi Le Mans Museum med 
välbevarade bilar från början av 1900-talet till nutid. 
Tävlingen började på tisdagen med tre korta tränings-
pass. Det blir inte mycket körning när det är så många 
deltagare. Mellan passen blir det till att göra läxor och 
hänga med kompisar och en hel del 
skruvande. På onsdagskvällen var ba-
nan upplyst för tidskval och killarna 
kom i samma grupp. Vanligtvis brukar 
de lyckas med en bra varvtid på tids-
körningen men med mycket nerver så 
gick det ändå ganska bra. Rasmus kom 
på 107:e plats och Casper på en 79:e 
plats.
 Tidskvalet är en väldigt avgörande 
del i en tävling där marginalerna är 
små. Under torsdag, fredag och lördag 
kördes det sju heat där startrutan för 
Rasmus blev 29 och för Casper 22. Det 
visade sig vara en tuff uppgift att ta sig 
framåt. Casper lyckades bra under de 
två första dagarna och det såg ut som 

en plats i A-fi nalen med med tre brutna heat under lör-
dagen så fi ck han en plats i C-fi nalen. Rasmus körde 
även han upp sig bra men fi ck också tre brutna heat och 
hamnade precis utanför C-fi nalen. Casper slutade på en 
85:e plats före bland annat nordiska mästaren från Est-
land.
 Det har varit jätteroligt att träffa och möta världens 
bästa förare. Vi har lärt oss mycket av att ha deltagit i 
en sån här stor tävling. Rasmus går nästa säsong upp en 
klass till X30 senior och Casper fortsätter två år till i 
sin klass. Efter söndagens fi naler fl ög killarna hem med 
mamma Linda och Pappa Henric, Johan och teamche-
fen Peder körde bussen hem igen.
 Ett äventyr som vi aldrig kommer glömma!

LINDA JANSSON
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Söndagen den 1 oktober hade närmare 300 ungdomar 
med lika många föräldrar och supportrar samlats i 
Sämjesta för att vara med på fi nalen av Upplandscu-
pen som vi i Rasbo IK orientering arrangerade.

Upplandscupen i orientering är en ungdomstävling där 
man tävlar lagvis, med sju personer per lag. Den består 
av tre deltävlingar där man samlar poäng och en fi nal 
där lagen som samlat fl est poäng går ut i en jaktstart 
medan övriga lag fortsätter samla poäng. I år var 24 lag 
med i jaktstarten. Där går man ut med 15 sekunder mel-
lanrum mellan lagen och laget som först har fem löpare 
i mål vinner.
 Rasbo IK orientering hade i år två lag med i Upp-
landscupen varav ett av lagen, Lodjuren från Rasbo, 
hade tagit sig till fi nal och låg inför fi nalen på en delad 
14:e plats.
 En stor publik hade samlats när jaktstartslagen hade 
ställt upp sig till start denna fi na söndagsförmiddag och 
löparna blev ivrigt påhejade när de begav sig ut i sko-
gen. Det var verkligen upplagt för en tuff kamp – vilket 
det också blev.
 Det gick fort i den lättlöpta skogen och vid radiokon-
trollen en tredjedel in på banan såg det helt öppet ut med 
många lag med chans på bra placeringar. Vid målgång 
var det fortsatt tätt och strax före avgörandet hade tre 
lag fyra löpare i mål vilket gjorde att många väntade 
nervöst på sin femte löpare. Det lag som först fi ck in sin 
femte löpare var Linnés Hajar som därmed vann Upp-
landscupsfi nalen 2017.
 Våra egna Lodjur sprang också bra och samarbetade 
i skogen trots att banorna var gaffl ade. Att en bana är 

gaffl ad betyder att även om man har en liknande bana 
med samma längd så skiljer banan på några ställen där 
man ska ha olika kontroller. På en sådan här tävling är 
det därför vanligt att man pratar med sina lagkompisar i 
skogen för att kolla ifall man ska till samma kontroll och 
då kan hjälpas åt eller om man måste välja sin egen väg.
 Samarbetet gjorde att Lodjuren kom rätt väl samlade 
mot mål. Löpare 3-6 i laget kom faktiskt in inom 46 
sekunder. Lodjuren tappade visserligen två placeringar 
till en 16:e plats men alla sju var riktigt nöjda och glada 
med sin insats.
 När väl jaktstartsdelen av tävlingen var över sprang 
övriga löpare ut. På samma banor som i jaktstarten men 
då med individuell start. Björnarna från Rasbo, som inte 
tog sig hela vägen till jaktstart, kämpade också väl och 
blev 32:a av de 53 lagen som deltog.
 Tävlingsarrangemanget som helhet blev riktigt lyckat 
och den spontana reaktionen från några av ungdomarna 
var att ”detta var den bästa Upplandscupsfi nalen någon-
sin”. Förutom de 300 ungdomarna, så sprang också cir-
ka 200 vuxna så kallade öppna klasser efter ungdoms-
tävlingen.
Är man intresserade av hur det såg ut när jaktstarten 
avgjordes i skogen så fi nns en fi lm tagen
med huvudkamera på Youtube sök på ”Upplandscupsfi -
nalen”. Och är man intresserad av att
själv testa orientering så kan man besöka vår hemsida 
för kontaktuppgifter, googla på Rasbo IK orientering. Vi 
har träningar och kurser både för ungdomar och vuxna.

JOHAN WESTERBERGH

RASBO IK ORIENTERING

Upplandscupen i orientering avgjordes i Rasbo
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På besök hos Janne i Röda Ladan, Vallbylund
Ett hav av alla färger mötte oss i entrén. 
Verksamheten i Röda Ladan har bedri-
vits sedan 2003. Janne berättade att re-
dan för 35 år började han sälja pedago-
giskt material till skolor, förskolor och 
fritids och det fortsätter han med.

Till Röda Ladan fl yttade han 2003 och 
var då inriktad på hobby- och lekmaterial 
till privatpersoner då leverantörskontak-
terna fanns. Efterhand så märkte han att 
kundernas efterfrågan på garner ökade, 
vilket gjorde att han för cirka fem år se-
dan bestämde sig för att utöka sortimen-
tet med garner. Sortimentet består nu av 
garn från de största leverantörerna Järbo 
och Svarta Fåret samt lite annat. Det fi nns 
nu cirka 100 olika garnkvantiteter i över 
1000 olika varianter. 
Som komplement fi nns också stickor och virknålar samt 
beskrivningar. Butiken är nu en av de större i mellan-
sverige och ligger prismässigt enligt leverantörernas re-
kommendationer. Det fi nns också alltid några lådor med 
reagarner..
 På senare tid har också intresset för att brodera ökat så 
nu fi nns och också broderi-kit och moulinégarner. Inne 
i butiken möts vi av en 2 m hög snurra med moulinét-
garner som just monterats upp. Vi räknar att där hänger 
moulinétgarn i 574 olika nyanser.

På frågan hur framtiden ser ut svarade Janne att han av-
ser att utöka näthandeln med garner samt behålla den 
stora sorteringen av garner i den fysiska butiken på 125 
m2. När det gäller garner så är det personliga besöken 
viktiga. Att få se och känna på produkten betyder myck-
et för kunden.
 Besök gärna Röda Ladan eller gå in på hemsidan 
www.garnshopen.com

TEXT: ROLF ERIKSSON OCH BRITT SOFI KARLSSON

Micke Tallberg i pension
Mikael Tallberg, rektor för Tuna skola, har gått i pen-
sion. Skolpersonalen avtackade honom vid ett sam-
kväm på Tuna skola fredagen den 6 oktober.

För att hedra honom hade de närvarande klätt sig i piké-
tröjor, knäbyxor med knätofs och en prydlig mustasch. 
Under festligheterna roades festdeltagarna av högläs-
ning ur Mickes ”kvarglömda” dagbok. Efter 40 års ar-
bete i kommundelen fi nns det många minnen och även-
tyr att berätta om.

Mikael anställdes vid 
den nybyggda förskolan i 
Gåvsta som förskollärare 
1978 och blev där utsedd 
till föreståndare för för-
skolans tre avdelningar. 
Vid den organisationsför-
ändring som skedde i sam-
band med kommundelsre-
formen 1986-87 blev han 
ansvarig för hela barnom-
sorgen i kommundelen. 
Det betydde att även dag-

mammorna fi ck Micke till chef. Förskoleverksamheten 
utökades med Skeberga föreningsdrivna förskola och 
föräldrakooperativet Tunabarnen.
 I samband med att 6-årsverksamheten ändrades till 
förskoleklass och fl yttade över till skolan utvecklades 
också ”fritids” och Mickes uppgift förvandlas till en 
studierektorstjänst. Han fi ck ta ett stort ansvar i sam-
band med att skolorna förvandlades från 0-6 klasser till 
0-9 klasser (högstadium).
 Skolorna måste genomgå stora förändringar både or-
ganisatoriskt och byggnadstekniskt. Det bestämdes att 
varje skola skulle ha en rektor och han blev rektor för 
Tuna skola. Rektorstjänsterna ändrades sedan i och med 
att kommundelarna upphörde 2002 och nya besparings-
krav drabbade skolorna. Skolornas elevantal hade vuxit 
från 321 elever (1985) till 595 (2003).
 Rasbo i Samverkan vill tacka Mikael Tallberg för alla 
de år han varit en stöttepelare i hela Rasbobygden och 
bidragit till barn- och skolverksamhetens framgång. 
 En ny rektor är utsedd för Tuna/Stavby skolor och RiS 
säger välkommen och LYCKA TILL.

PERCY WESTERLUND
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Biskopsvisitation
En av uppgifterna som en biskop i Svenska kyrkan har 
är att granska församlingarnas verksamheter och 
samtala med berörda i församlingarna om vikten av 
mission och diakoni i den egna hemorten.

Med start den 8 november och avslutning den 12 no-
vember kommer biskop Ragnar Persénius att besöka 
Rasbobygden för att få en uppfattning om hur vår För-
samlingsinstruktion fungerar i bygden. Detta kommer 
att ske genom enskilda samtal med kyrkans företrädare, 
besök i kyrkliga gruppverksamheter och studiebesök i 
företag och föreningsliv. Efter avslutad visitation sam-
manställer biskopen sina tankar och råd för den kyrkliga 
verksamheten i vårt pastorat.

Några av de öppna programpunkterna under visitations-
dagarna är:

Onsdagen den 8/11 
Rasbokils kyrka kl 13:
Mässa, samtal om kyrkan och socknen.
Stavby kyrka kl 15.30:
Samtal om gudstjänstlivet och Stavhallaprojektet.
Stavby 18.30: 
Församlingsafton på temat engagemang i bygden.

Torsdagen den 9/11
Rasbo kyrka kl 9: 
Morgonbön och samtal.
Vigmund kl 14: 
Andakt
Tuna kl 16.30:
Kyrkobesök och samtal om pilgrimsvandringar.
Tuna kyrka kl 18:
Gudstjänst

Söndagen den 12/11
Rasbo kyrka kl 11: 
Mässa och visitationsavslutning.

PERCY WESTERLUND

RASBO IK
Rasbo IK är i stora behov av personer 
som kan tänka sig att sitta med i en 
styrelse. Både huvudstyrelse och sek-
tionsstyrelser har vakanta platser som 
behöver tillsättas. 
 Känner DU dig manad eller kan du 
tipsa om någon som kan tänka sig vara 
intresserad? Kontakta oss på 
trevlinge26@gmail.com

Rasbo IK herrar 
är tillbaka
”Tänk om Rasbo utnyttjat alla chanser man skapat un-
der hela säsongen. Kanske man då sett division 4 fotboll 
i Rasbo även under nästa säsong. Men gjort är gjort.”

Denna ingress gick att läsa i UNT på hösten och året var 
1979. Inte sedan dess har det spelats division 4 fotboll 
på Rasbo IP. Men säsongen 2018 så blir det ändring på 
det då Rasbo IK’s herrlag vann divison 5 norra i år.
 Efter fl era år då herrlaget har legat på övre halvan av 
tabellen i divison 5 så ville man inför den här säsongen 
verkligen ge det en riktig chans. Robin Ohlsson fi ck 
förtroendet att ta över som huvudtränare och uppdraget 
som assisterande tränare fi ck Pontus Sandman. Båda 
med väldigt mycket kunnande som spelare på planen 
men relativt oprövade som tränare. Vi sparkade igång 
försäsongen nån gång i slutet av januari och hade bra 
uppslutning på träningarna så det kändes som att det var 
någonting bra på gång. Vi spetsade dessutom till trup-
pen med några nyförvärv och det skulle visa sig vara ett 
väldigt lyckat recept. Obesegrade på försäsongen klev 
man in i seriespelet och ställdes direkt mot tufft mot-
stånd då man mötte Harg/Östhammar FF på bortaplan. 
Efter en tuff match kunde man till slut avgöra matchen 
på stopptid och vinna med 4-3.
 Våren fortsatte i vinnande stil och inte förrän man 
mötte Månkarbo på hemmaplan i den 10:e omgången 
så tappade man poäng. Matchen slutade oavgjort. Nio 
vinster och en oavgjord. 35 gjorda mål och 13 insläppta 
mål och tre hållna nollor blev facit för vårsäsongen.
 Hösten startade fantastiskt med fem raka segrar, 11 
mål framåt och inte ett enda mål insläppt bakåt. Men 
sen kom en kalldusch när man för första gången un-
der året förlorade en match och det var Skuttunge SK 
som lyckades med den bedriften efter en 2-0 seger på 
Movallen. Men Rasbo studsade tillbaka och vann nästa 
match mot Östervåla med hela 5-0 och med detta re-
sultat kunde man säkra seriesegern i nästa omgång då 
man mötte ärkerivalen Wattholma IF på bortaplan. Med 
ett stort stöd från tillresta Rasbosupportrar så lyckades 
man vinna matchen med 4-3 och säkra seriesegern. Man 
avslutade sedan säsongen med att vinna mot Börje men 
i sista omgången orkade man inte samla kraft utan för-
lorade mot serietvåan Månkarbo på bortaplan.
 Men äntligen 38 år senare så är Rasbo IK tillbaka i 
division 4 och där hoppas vi kunna etablera oss för att 
sedan kunna utvecklas ännu mer. 
 Vill passa på att tacka alla som stöttat oss under året 
och även tidigare år. Samt alla som hjälper till för att få 
allt att fungera. Ingen nämnd ingen glömd.

JOHAN MALM 
ORDFÖRANDE RASBO IK FOTBOLL. 

LAGKAPTEN OCH 
MÅLVAKT I HERRLAGET.
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Nästa nummer utkommer 28 december med 
manusstopp 12 december. 

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!

Rasbokils Bygdegård
Vad vi erbjuder:

Fina lokaler för olika aktiviteter och fester
Festlokalen är utrustad för 100 personer sittande. 
I denna fi nns också projektor och storbildsskärm.

Konferenslokalen på övervåningen lämplig för 
mindre möten, studiecirklar och andra aktivi-

teter, 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

Rasbokils Hembygdsförening 
Lördag 9 december kl 18

Hembygdsgården Kölinge

JULTALLRIK 
Julskinka, köttbullar, rödbetssallad, press-

sylta, rostbiff, potatissallad, två sorters sill, po-
tatis, ägghalva med räkor, lax och julost.

För 150:-/person (barn 75:-)
Bröd, dryck, kaffe med kaka och 

äkta julglögg ingår i priset.
Ta med hela familjen!

Välkomna!
Du måste förbeställa plats

Ring och boka hos Alice Helén 35 13 46 eller
e-post majlis.lundblad1@gmail.com 

senast 4 december.
Festkommitten

Vi söker dagbarnvårdare i Rasbo.
Vi söker dig med intresse och engagemang för 
barn och barns utveckling. Det är önskvärt om 
du har utbildning som barnskötare eller för-
skollärare men personlig lämplighet har stor 
betydelse. Eftersom arbetet är förlagt i det egna 
hemmet är hemmets förutsättningar för att be-
driva pedagogisk omsorg av vikt.
 Vi söker i första hand en dagbarnvårdare som 
är bosatt i Rasbo området. Alternativt kan det 
vara av intresse om hemmets placering ligger 
så till att föräldrar kan lämna sitt barn på väg 
till arbetet, dvs mellan Rasbo och Uppsala.

Kontakta Katarina Rick, 
biträdande chef Familjedaghem

Tfn: 018-727 74 68
E-post: katarina.rick@uppsala.se

Rasboglimtar 2017 är nu här!

Vart femte år ger Rasbo Hembygds-
gille ut en bok om bygden och nu 
har en ny fullmatad bok på 230 
sidor med ett intressant och va-
rierat innehåll kommit ut.

Boken kostar 150 kr och kan köpas 
genom någon i gillets styrelse, t.ex:

Manda Björling, tel 36 36 69
manda.bjorling@rasbohembygdsgille.se eller 
Lars-Erik Karlsson tel 36 80 05 
Lars-Erik.Karlsson@rasbohembygdsgille.se
Den fi nns också att köpa på pastoratets kansli i 
gamla sockenstugan.

Rasboglimtar 2017 är nu här!

Vart femte år ger Rasbo Hembygds-
gille ut en bok om bygden och nu 
har en ny fullmatad bok på 230 
sidor med ett intressant och va-
rierat innehåll kommit ut.

Nu kör RiS Studiedag i Heby 
med samling vid Q-STAR (fd. ICA), Vallby, Rasbo 

lördag 11 november kl. 9 för samåkning

Heby kan och dagen leds av Heby Kommuns 
Landsbygdsstrateg Stina Röjerås.

Lokal är Solrosen, Östervåla
Det ingår förmiddagskaffe m. smörgås, lunch, 

em.kaffe och kaka
Pär-Inge Larsson: 

Att bygga hyreslägenheter och vad som driver mig
Eva Dahlèn Persson: 

Hur vi lyckas med ett nationellt framstående och 
socialt företag

Mathias Olsson: 
Hur jag utvecklat en traditionell gård till det 

den är idag
Magnus Jonason: 

Hur skapar man en kultur med snabbhet 
och samtidigt även långsiktighet.

Hör av dig omgående och ladda för 
landsbygdsutveckling med hur andra tänker och gör.

Anmälan till kpu.eneby@gmail.com eller
070-753 08 17. Vi kan vara upp till 30 personer, 

men först till kvarn! 
Senast 7/11– allt för 150:-/pers. 

Öppet för alla! 
Välkommen med!


