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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!Rasbo vårdcentral öppen igen
Torsdagen den 6 september samlades en förväntans-
full och glad skara utanför Vigmund i Gåvsta för att få 
vara med när Rasbo vårdcentral åter öppnades efter 
att ha varit stängd en lång tid.

Ordföranden i RiS, Lars-Gunnar Karlsson, hälsade 
verksamhetschefen Eva Widén och hennes personal väl-
komna till oss. Eva fi ck ta emot en symbolisk nyckel, 
en ”skyddsängel” och en blomma från RiS. Sedan bjöds 
besökarna på tårta och en rundvandring i lokalerna där 
personalen glatt svarade på våra frågor.

Nu är Rasbo vårdcentral knuten till Gränbystadens vård-
central och kommer att ha öppet tisdagar och torsdagar 
från 9 till 12 och 13 till 15. Man kan besöka läkare, di-
striktssköterska och få prover tagna.
 Alla som fortsatt är listade, eller vill bli listade vid 
Rasbo vårdcentral är välkomna! Man når dem via tele-
fon 018-611 07 00 (vardagar 8 till 17) eller 1177 Vård-
guiden. Man kan också kontakta dem på internet: 
www.1177.se

TEXT OCH FOTO: STAFFAN BJÖRKLUND
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Ristaren tar ”pulsen” på Rasbo Vårdcentral efter den 
första öppna månaden och får en intervju med Eva Wi-
dén, verksamhetschef och några av medarbetarna.
 Eva med sina medarbetare passar på att genom 
Ristaren tacka för mottagandet och intresset vid öpp-
nandet. De har hela tiden fått positiva ”dunkar i ryg-
gen” och hoppas så långt som möjligt fungera i ett 
vårdperspektiv nära dig.

Verksamheten är idag baserade på öppet tisdagar och 
torsdagar med läkare, sjuksköterska och provtagning. 

Strandhugg på Rasbo Vårdcentral
Från vårdcentralen sköts även den veckovisa hälsovår-
den på Vigmund.
 Gränby Vårdcentral har fått mer personalresurser för 
att även ansvara för verksamheten i Rasbo och Eva Wi-
dén påtalar att verksamheten i Rasbo i första hand sker 
med 4 läkare och 3 sköterskor. Gruppen som visserligen 
alternerar försöker ge bra kontinuitet i vården.
 Under november/december kommer det även vara 
drop-in för vaccination mot säsongsinfl uensa. Tillfäl-
lena var inte klara vid besöket, men som allt annat om 
Rasbo Vårdcentral kan du gå in på www.regionuppsa-
la.se klicka på Välj vårdcentral, klicka på Rasbo Vård-
central och här fi nns öppettider och även tiderna för 
drop-in vaccination kommer. Bokningar kan även göras 
måndag-fredag kl. 8-17 via telefon 018-6110700.
 Återöppnandet har även givit Rasbo Vårdcentral ett 
fl ertal nya listningar och Åsa Pousette i receptionen lyf-
ter bunten med första månadens listningar, som skett 
genom ett aktivt besök med skriftlig listning. Men list-
ning/omlistning kan även ske som tidigare digitalt.
 Andra tjänster som BVC, mödravård m.m. hänvisas 
för närvarande till Gränby Vårdcentral.
 RiS kan ändå konstatera att återöppnandet verkar ha 
landat i ett positivt möte mellan vård och vårdtagare 
samt vad är bättre avslutning än personalens ord: 
VÄLKOMNA!

TEXT: LARS-GUNNAR KARLSSON

Landsbygdsdag Rasbobygden 
lördag 17 november kl. 9-15 i Gåvsta skola

RiS, Kommunen med fl era parter öppnar för en dag med fokus på Bygga, Vatten och 
Avlopp, Energi, Kulturen på Landsbygden och Idrott/Fritid med koppling föreningsstöd.
”Bredband till alla” projektavslutning med representanter från IP-Only

Några rubriker
• Vatten en oändlig eller begränsad tillgång
• Hur agerar en kommun efter torkan 2018
• Detaljplanearbetet och ”buskbyggande” en gemensam kraft
• Avlopp och kretsloppssystem
• Energi i några perspektiv
• Bokbuss för ett bredare perspektiv i skolbiblioteket
• Idrott och fritid mer än friskluft

Utställare med olika avloppslösningar kommer att fi nnas på plats Lokala företagare och 
verksamheter är välkomna att delta. Inga avgifter! Komplett program och deltagare kom-
mer efterhand på hemsidan och annonser i lokal press.

Kontakt/info Lars-Gunnar, 070-753 08 17, kpu.eneby@gmail.com

Välkommen till en dag med fokus Landsbygden - 
rakt in i framtiden!

Med månadens nya listningar i handen verksamhetschef 
Eva Widén (mitten), Åsa Pousette (tv), Helena Gustavs-
son (th.)
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”Bredband till alla” blev ett varumärke 2014 för 
bredbandsutbyggnaden i Rasbobygden med en preli-
minär omfattning av bortåt 32 mil fi berschakt. Sedan 
kopplades Faringe-Solvalla-Näsby på och nu med 
även högre anslutningsgrad, så 2018 närmare sig 
schaktsträckan 50 mil.

Alla fastigheter har erbjudits möjlighet till fi beranslut-
ning och själva fått ta ställning ja eller nej. I dagsläget 
fi nns en större enklav med 30 kunder där inte markåt-
komst är löst. Lösningen med ledningsrätten lär inte 
avslutas förrän in på 2019. Sedan fi nns det ett antal 
anslutningar, som behöver lösas med tillstånd/överens-
kommelse. Totalt ett 50-tal uppkopplingar fattas, medan 
övriga har signal till fastigheterna.
 I Tuna Bygdegård 22 september bjöd IP-Only in kun-
der som ännu ej var uppkopplade, för att i lugn och ro 
gå igenom med ett antal operatörer ett passande utbud. 
Oftast fanns det bra med tid med en jämn genomström-
ning för bra dialoger.

På Landsbygdsdagen avrapporteras 
målgång ”Bredband till alla”

Visst har geografi n givit olika motstånd och problem 
hamnar ofta i fokus, medan där det fl yter glöms lätt. 
Men helt klart fi nns det en samlad erfarenhet under åren 
och nu återstår viss återställning och slutbesiktning. 
Till slutbesiktning ska kopplingsbrunnarna vara öppna. 
Slutbesiktning pågår för närvarande i område norr.
 Rutinerna runt utbetalningar för intrång och grödes-
regleringar har tyvärr varit lite oklara och IP-Only åter-
kommer med information om rutiner.
 På Landsbygdsdagen 17 november fi nns företrädare 
för IP-Only på plats och tar hand om dina frågor från 
och för projektet ”Bredband till alla”. Det bjuds även på 
tårta i projektets landningsvarv.

Du som direkt har fråga/problem/avbrott kontakta 
IP-Only Kundservice 0200-430 000 bl.a. så ditt ären-
de får ett uppföljningsbart ärendenummer.

Nu har Tuna Bygdegård fått sin pub, idén väcktes i 
början av året om att vi skulle fi xa en pub i gamla för-
rådet bakom bygdegården.

Vi räknade med premiär till fotbolls VM, men tiden var 
inte med oss! Istället vart det den 29 september vi öpp-
nade dörrarna med Knytfest och trubaduren Lasse Gud-
mundsson. Därefter invigdes vår nya pub.
 Nu ser vi fram mot sommaren 2019 med öppet för att 
titta på en mängd sportäventyr och en hel del annat samt 
umgås med varandra m.m. Det kommer även vara tru-
badurer och countrykvällar med tillbehör. Välkommen 
till en ny mötesplats.

HÅKAN STARK, ORDF.

Nya Puben vid Tuna 
Bygdegård invigd!

Datakurser
Nu drar vi igång med nya datakurser.

Agendan blir nu mer inriktad på:

Internetbank; betala räkningar, kolla saldon och 
transaktioner

Internetsökning; användning av olika sökmotorer, 
ändra förvalda sökmotorer, Spara resultat.

Internetbank i mobilen; kolla saldon och transak-
tioner. Skanna och använda kameran.

Internethandel.

Bankid; beskrivning av funktion och användnings-
område.

Mobilt bankid.

Swish

Sms-parkering

Ta med dator, surfplatta, mobil, Bank-ID-kort så får 
du hjälp direkt

Anmälan till Gunilla Zetterling, gunilla.
zetterling@gmail.com, 070-282 12 60

Start blir när vi blir en grupp på 8-10 personer och 
plats blir troligen Stavby bygdegård. 
Kostnad 100:-
Kursledare Tomas Persson

Välkomna!
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Tredje Grand Prix-tävlingen
Schackracet i Stavby skola

Dag:
Lördagen den 10 november
Tid: 
Kl 10.00 (personlig anmälan senast 9.45). 
Tävlingen beräknas vara klar ca klockan 13.00.
Plats:
Stavby skola i Stavby (längs väg 288 ungefär 15 
minuter med bil från Gränby).
Tävlingsmodell: 
Sex ronder med monradslottning. Tävlingen spe-
las med klocka, med 10 minuter per spelare och 
parti.
Klasser: 
Tre klasser, låg-, mellan- och högstadiet/
gymnasiet. 
Startavgift:
60 kronor per spelare, betalas på plats (gratis för 
medlemmar i Uppsala SSS). Frukt och dricka 
ingår i avgiften. Kiosk fi nns i spellokalen.
Alla som deltar får pris!
Anmälan: 
Senast 7 november till info@usss.se eller 
Carl Fredrik Johansson (070-733 41 60)
Övriga frågor: Gustav Ek (070-478 71 18)

Schackracet är öppen för alla som går i grund- 
eller gymnasieskolan. Stor fi nal i december!
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Kl 10.00 (personlig anmälan senast 9.45). 
Tävlingen beräknas vara klar ca klockan 13.00.
Plats:
Stavby skola i Stavby (längs väg 288 ungefär 15 
minuter med bil från Gränby).
Tävlingsmodell: 
Sex ronder med monradslottning. Tävlingen spe-
las med klocka, med 10 minuter per spelare och 
parti.
Klasser: 
Tre klasser, låg-, mellan- och högstadiet/
gymnasiet. 
Startavgift:
60 kronor per spelare, betalas på plats (gratis för 
medlemmar i Uppsala SSS). Frukt och dricka 
ingår i avgiften. Kiosk fi nns i spellokalen.
Alla som deltar får pris!
Anmälan: 
Senast 7 november 
Carl Fredrik Johansson (070-733 41 60)
Övriga frågor: Gustav Ek (070-478 71 18)

Nu kommer även 

SCHACKRACET 
till Stavby

Varje år arrangeras det Traktorrace här i byn. 

De senaste åren har det varit runt 4000 

besökande och efter 15 år kan man 

verkligen säga att racet har blivit en tradition.

Nu är det dags 

lördag 10 november kl.10 

för ett nytt race i Stavby!

SCHACKRACET

Vi hoppas att detta skall bli en ny tradition, kanske 

inte med lika många åskådare. Men du som vill se hur 

det går till är varmt välkommen till Stavby Skola.

Mvh

Gustav Ek

Arbetsledare Stavby Skola

På kullen i Tunaby ligger gårdsbutiken Tuna grönsa-
ker. I den gamla, fi na logen går det att handla färska 
grönsaker, ägg och blommor.

Just nu fi nns pumpor, rödbetor, sallad, morötter, spenat, 
grönkål, purjolök och potatis till försäljning. Odlingen 
är ekologisk, och utbudet varierar förstås under säsong-
en. Behöver du tips på hur du kan laga till grönsakerna 
så fi nns förslag på recept i butiken. 
 Tuna grönsaker har öppet torsd-sönd 10.00-20.00 un-
der oktober och november. Du betalar med Swish eller 
kontanter. 

Mer information kan du hitta här:  
Facebook: Tuna grönsaker

Handla grönt i Tunaby!

Så mycket gott! Elisiv Lindroth sköter 
de ekologiska odlingarna och hälsar 

välkommen till gårdsbutiken Tuna grönsaker.

TEXT & FOTO: JENNY JEWERT
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Under 2016 började RiS att fundera hur vi kan hjälpa 
människor som kommit till Sverige och inte har orken 
i sin utsatta situation för att bli en del av sitt nya land.

Under hösten 2017 hade de lokala formerna hittats för 
ett samarbete mellan RiS och Rasbo Pastorat. Här fann 
man ett projekt inom Nyby Vision, som sökte ytterliga 
parter för att bredda sitt nätverk. Utifrån detta har under 
året en kontinuitet med en träff varit per månad och 
fångat olika områden som kultur, mat m.m. samt mid-
sommarfi rande vid Rasbo Hembygdsgård.
 Till kommande år fi nns idéer om enklare trädgårds-
odling med grönsaker och blommor. De första samling-
arna besöktes mest av kvinnor, men efterhand har det 
även kommit män. Nu från hösten träffas även en grupp 
män varje torsdag förmiddag. Ofta är det praktiska in-
satser, som ger förståelse och samhörighet. Kan vi spin-
na på tanken att ge besökaren en ”Rasbobo”?

Du som önskar bidra med ditt engagemang och 
stöd kontakta Britt-Sofi  Karlsson, 070-645 11 51, 
britt.sofi @telia.com

Mötesplats Rasbo för möten 
mellan kulturer

Här följer besöksrapport från Nyby Vision

Vårt tisdagsbesök i Rasbo Församling
Vi är en grupp från Nyby Vision i Uppsala som en tis-
dag i månaden besöker Rasbo Församling. Dessa besök 
är mycket uppskattade av deltagarna och vi ser fram 
emot att åka dit. Vi har mött fi nt gensvar från försam-
lingen och därför ser vi på Nyby Vision dessa besök 
som mycket givande och utvecklande.

Här är några citat från besökarnas egna upplevelser
”Ömsesidig respekt”
”En känsla av att vara en stor familj”
”Trivsel och gemenskap”
”Möjlighet att lära mer om svensk matlagning och kul-
tur t.ex. äppelpaj”
”Midsommarfi randet med dans, musik och kransbind-
ning”

Rasbo IK fyller 
90 år!

17 november kl 19.00
Rasbokils Bygdegård

Kostnad: 250 kr/person

Transport TILL Hall 2000: 18.30 - Transport 
FRÅN  Hall 2000: 01.00. Transport bokas på: 
Transport TILL Hall 2000: 18.30 - Transport 
FRÅN  Hall 2000: 01.00. Transport bokas på: 
Transport TILL Hall 2000: 18.30 - Transport 

rasboik90ar@gmail.com i samband med an-
mälan och ingår i avgiften!
 Kvällen bjuder på livemusik, mat och trans-
port från Hall 2000 tur och retur.
 Bar kommer att fi nnas till självkostnads-
pris! Rasbo IK är för våra barn och ungdomar 
men denna kväll är det dags för ledare, trä-
nare, föräldrar samt alla vuxna som brinner 
för Rasbo IK att fi ra.

Anmälan senast 3 november genom att 
swisha till 1231885185 med tex-
ten: ”FEST för- och efternamn”. 

OBS: 1 anmälan/betalning. Anmäla 2 
personer el fl er? Swisha fl er gånger!

Med festliga hälsningar
Rasbo IK Huvudstyrelse

Plötsligt händer det - denna gång i Örby. Sedan 
en dryg månad tillbaka har Örbys bussresenärer 
åter, sedan väg 288:as nya omdragning, kunnat 
vänta på bussen sittandes och i skydd från väder 
och vind. Detta sedan ett nytt väderskydd i glas 
har uppförts på beställning av UL. Vi är tacksam-
ma för detta och för att UL äntligen hörsammat 
vårt önskemål om att få tillbaka ett väderskydd.

LISA BJÖRK 

Väderskydd i Örby
Välkommen hit, efterlängtade 
och sedan länge  efterfrågade 
väderskydd!
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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!
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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 
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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!

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

Nästa nummer utkommer 20 december 2018 med manusstopp 29 november.
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!

i samverkan med

Julmarknad

Söndagen den 2 december mellan kl 11 00 - 14 30 
vid Klockarbol bredvid Rasbokils kyrka.

Besök först gärna Rasbokils kyrka redan kl 9.30 
med 1:a advents gudstjänst och avnjut därefter 
kyrkkaffe i församlingssalen innan julmarknaden
 På markanden kan du inhandla granbockar, 
dörrkransar, tomtar, egenhändigt dekorerade ljus, 
hembakat bröd m m

Välkomna
Rasbokils Centerkvinnor

Barnfest med julgransplundring

Söndagen den 13:e januari 2019 kl 13 00 
är du/ni varmt välkomna till Rasbokils bygdegård 

att dansa ut julen.
Vi fi kar, dansar kring granen och väntar på tomten 

och så klart gottepåsar till alla barnen

Välkomna
Rasbokils Centerkvinnor

Bioprogrammet Stavby Bio

28/10  kl 14.00 Christoffer Robin och Nalle Puh
28/10  kl 19.00 Girl in the Spider´s Web
4/11  kl 14.00 Halvdan Viking
4/11  kl 19.00 Mamma Mia! Here We Go Again
11/11  kl 14.00 Smallfoot
11/11  kl 19.00 Bohemian Rhapsody
18/11  kl 19.00 Fantastiska Vidunder: 
  Grindelwalds brott
25/11  kl 14.00 Grinchen
2/12  kl 14.00 Sune vs Sune

Stavby Bygdegårdsförening 
på G med biljettbokning på nätet!

Christer Johansson och Håkan Odhner framför till 
Ristaren att de vill tacka alla som betalt medlems-
avgiften för 2018, men hoppas att än fl er önskar 
vara med och dela ansvaret för en öppen och levan-
de samlingslokal i Stavby. Medlemsavgift 2018: 200 
kr till bg 5348-7963, pg 261963. Kom ihåg namn!

Bokning av lokal Birgitta Elfving 070-299 42 22

Stavby Bio

För fem år sedan digitaliserade Stavby Bio sina 
fi lmvisningar för att kunna vara med in i framti-
den.
Fr.o.m. 14 oktober har Stavby Bio ett nytt kassasys-
tem och nu kan biljetter även bokas på nätet 
www.stavbybio.se

PRO Rasbo-Rasbokil inbjuder till
Rasbokils Bygdegård

8 november kl.13.00 
Höstmöte, där vi presenterar budget och 

verksamhetsplan för 2019. Vi spelar dessutom 
Bingo och får besök av seniorguiden.

22 november kl.13.00
Paketauktion och dragning i Stora Lotteriet. 

Håkan Bäfve spelar och sjunger.

Hjärtligt välkomna!


