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Årsstämman 2014

Styrelse
Ordförande
Vice --"-Kassör
Sekreterare

Vakant
Percy Westerlund
Britt Sofi Karlsson
Håkan Blomsten

Politiska företrädare: ledamot
Moderaterna
Lars-Gunnar Karlsson, Wäsby, Stavby
Centern
Gunilla Zetterling, Lura, Rasbokil
Kristdemokraterna
Esbjörn Forslund, Wäsby, Stavby
Folkpartiet
Vakant
Socialdemokraterna
Percy Westerlund, Gåvsta, Rasbo
Vänsterpartiet
Vakant
Miljöpartiet
Helena Nordström Källström, Rasbokil
Föreningsföreträdare:
Företagarna
Bert Söderberg, Lejsta, Rasbo
Studieförbund och kultur
Allan Haddleton, Inninge Stavby
Kyrkor och Samfund
Olle Carlsson, Strömvägen, Rasbo
Pensionärsföreningar
Olle Karlsson, Midsommarvägen, Rasbo
Hembygdsföreningar
Håkan Blomsten, Tunome, Stavby
Idrottsföreningar
Peggy Alexandersson, Gåvsta, Rasbo
Skolor och Föräldraföreningar
Jonny Pettersson, Gåvsta, Rasbo
Övriga intresseföreningar
Britt Sofi Karlsson, Vallby, Rasbo

Ersättare
Patrik Pössi Olsson Fornby Rasbokil
Erik Höök, Edeby, Rasbokil
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

Joakim Johansson, Trevlinge, Rasbo
fr o m 131001 Claes Mörlin, Västersta, Rasbo
Birgitta Olsson, Gåvsta Rasbo
Ann Öberg-Wiklund, Börsta, Tuna
Bertil Lundvik, Skarpvreten, Rasbokil
Vakant
Elin Blom, Sunnersbol, Stavby
Berit Westerlund, Gåvsta, Rasbo,
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Information till medborgarna i Rasbobygden
Informationen från Rasbo i Samverkan till bygdens invånare har främst skett
genom Ristaren, Hemsidan och Offentliga möten.
Ristaren har under året utgivits i två nummer ( feb, dec). På grund av sjukdom
och andra problem har vi inte kunnat genomföra våra utgivningsplaner. Glädjande nog kan vi konstatera att många i bygden hört av sig då de saknat denna
information från RiS. Ett stort tack till Bertil Lundvik, som verkligen försökt att
följa utgivningsschemat.
Hemsidan ( www.rasbo.org ) Arbetet med att fortsätta utveckla hemsidan har
under jan-okt ordnats av Olle och Mathias Carlsson och därefter av Martin Öjes.
Möten. Förutom vår Årsstämma 6 mars 2012 i Rasbo, har styrelsen haft:
Åtta styrelsemöten 13/2, 25/3, 29/4, 30/5, 2/9, 1/10 , 5/11, 2/12. sex av dessa i
Rasbo församlingshem och två i Gåvsta skola.
Nio Au-möten 14/1, 25/2, 11/4, 14/5, 23/7, 19/8, 16/9, 14/10, 11/11. Åtta möten
hos Britt Sofi och ett hos Gunilla.
Tre offentliga möten har genomförts 28/2 kring bredbandsutbyggnad, 1/10
kollektivtrafiken och bredband, samt den 18/11 i vägmöte i Stavby gällande 288.
Deltagit i kommunens Landsbygdsforum den 7/5 och 26/11, samt i remisskonferens 28/5. Uppvaktning på Stadshuset för att klargöra vår situation 28/8, samt
konferens med ”Hela Sverige ska leva” i Knivsta.
Årets Ristare 2012.
Årets Ristare utses mot bakgrund av förtjänstfulla insatser för Rasbobygden.
Årets vinnare tillkännages vid Årsstämman. Med en tydlig motivering
tilldelas pristagaren ett hedersbevis och en mindre gåva.
Viktiga händelser under 2013.
Bredband
En arbetsgrupp har bildats för att ta reda på förutsättningarna för området att få
in fibernät på fler ställen. Gruppen arbetar tillsammans med kommunen för att få
kontakter med de bästa producenterna av nätverk, samt att se hur man kan nyttja
Vattenfalls grävningar för att lägga ner kraftledningarna i marken. Man letar
också efter intresset hos privatpersoner att ansluta sig till projektet.

Sid 3(4)
Väg 288
Vägsträckan Hov-Alunda har diskuterats vid fler tillfällen och försök att få till
stånd säkra påfarter, vettig dragning och minimal miljöpåverkan har delvis
infriats. Utmed denna del skall också g/c-väg planeras inom projektet.
Gång- o/Cykelvägar
Projektering av g/c-väg Jälla-Hov har startat och RiS har deltagit i några av
överläggningarna med Trafikverket. Beträffande g/c väg Spånga-Tuna och den
södra delen av Gåvsta har det inte kommit några besked.
Grusvägarna
Från Trafikverket har vi fått löfte att lilla vägen Rasbo-Helgeby skall förbättras
(dikas ur) under året och få en viss typ av beläggning under 2015. Huruvida
även Lydingevägen kommer att åtgärdas samtidigt går ej klart att utläsa av
brevet.
Kollektivtrafiken.
Vid offentligtmöte den 1 okt redogjorde Sture Johnsson för det nya biljettsystemet inom UL, vilket visar sig svårt att förstå vid första påseendet. Konstateras
att den nya prissättningen ger bättre jämställdhet mellan stad och land.
Önskemål om att få stiga på direktkörande Alundabussar även i Stavbyområdet
framfördes.
Seniorboende
Frågan diskuteras vidare med kommunen men kommunens intresse att lösa
bostadsproblemet på landsbygden är lika med noll.
Skolor och förskolor.
Våra tre 0-9 skolor har utvärderats under året och från att ha ansetts som bra
skolor fram till augusti så svängde pendeln då det saknades, enligt skolinsspektionen, delar av skriftliga planer för verksamheten, samt att kommunen brustit i
utbildningen av skolledare. Konsekvenserna av detta har gjort att vid årsslutet
2013 vet ingen hur ledningsfunktionen fungerar på våra skolor. En utredning
kring hur våra tidigare elever klarat sig i sin vidare utbildning och i arbetslivet är
utlovad av kommunen.
Våra tre förskolor fungerar som tidigare, men problem kan uppstå kring de tillfälliga byggloven vid Gåvsta förskola. Fortfarande är dagbarnvårdarnas verksamhet en mycket bra komplettering till förskolorna.
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Rasbo vårdcentral
Fler yrkeskategorier har anställts i samarbete med Alunda, vilket gynnat
verksamheten och bidragit till att fler får den hjälp de efterfrågar. Listningen av
husläkare har ökat men det finns fortfarande plats för fler.
Räddningstjänsten
Kommunalförbundet mellan Uppsala, Östhammar och Tierp för räddningstjänst
följs upp för att se till att insatsresurserna förbättras inom vårt område.
Avfallsfrågorna och återvinningen
Förhandlingarna med Östhammar och möjligheterna att använda återvinningsstation i Alunda har inte lett till någon framgång ännu. Inte heller påtryckningarna att få Hovgården mer användarvänligt har givit resultat.
Slutord
Verksamhetsåret har inneburit många sammanträden och träffar för styrelsen och
dess medlemmar.. Ett stort tack till alla parter som vi fått träffa för att framföra
våra åsikter och till alla styrelsemedlemmar som offrat tid och pengar för vår
bygds utveckling.
Rasbo i mars 2014
Percy Westerlund

Jonny Pettersson

Britt Sofi Karlsson

Gunilla Zetterling

Lars-Gunnar Karlsson

Olle Carlsson

Bert Söderberg
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