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Information tiil medborgarna i Rasbobygden
Ristaren

har under året utgivits i sex nunlmer {15/2,l2l4,3ll5,l3lg,25ll0 och 20/12-18).
Martin Öjes rir redaktör och Mia Rosendahl redigerar infor tryckningen hos KPH. PostNord
sköter distrubutionen till hushållen, utom till 100-talet hushåll med adressAlmunge. Håir kör
RiS sjiilva ut trycksaken. Nu sker postutdelningen genom postens Uppslaget på torsdagar till
hushållen och då får juridiska parter det på fredagen. Viss tveksamhet om leveranssäkerheten
finns, Men posten lovar leverans, tyvärr har nu noterats ej fungerande till Vigmund! Nu gör
vi direktinlämning till Vigmund, men ska lösas med posten. Vi spar någon tusenlapp per
nummer. 10% per utgåva har betydelse!
Fokus är information om kommande möten, både ftjr RiS och bygdens ftireningsliv. Innehållet
ska ftirmedla samhällsdebattens lokala påverkan, lyfta blicken på det som hiinder i det tysta
m.m. Tä t.ex. den Z$-ixigatjejen i Tuna med brinnande lastbilsintresse, som åter ordnade en
lastbilsmiissa nu med 3A% fler av Sveriges "häftigaste" lastbilsekipage eller Stavby
Traktorrace körs ft)r femtonde året i rad och ge bortåt 50.000:- tili Cancerforskningen samt är
ett socialt torg fiir 4000 nära och kära eller Kulturveckan säffer en hel bygd på fiitter en vecka
i augusti. Det kan också lyfta bygga, bo eller etablera fiiretag. Ristarens ambition iir att berika
det lokala perspektivt vid köksbordet över tid och lyfta såväl ris som ros!

Hemsidail ( w-r.w.rasbo.org ) Martin Öjes har ftilit arbetet i RiS och ftirmedlat vad som
skett till hemsidan, så afi alla intresserade har möjlighet att frlja verksamheten.
Hemsidan kan bli iin mer levande om fiireningar och enskilda tillfrr material och bilder.
RiS finns även på facebook.

Möten.

Förutom var årsstiimma 7 mars 2018 i Rasbo, har styrelsen genomfiirt:

Sex styrelsemöten

i

2511,2613,2614,3115-2719,2211t. Möten har varit i bygdegårdar,
hembygdsgårdar, ftirsamlingshem och Hall 2000

Fem Au-möteni 1412,915.2218,2411A,
möten. Stort tack fbr gästfriheten.

Wn.

Britt Sofi har stått som viird ftir alla au-

4 offentliga möten har genomforts med olika fokus:
Årstiimman I mars satte fokus på byggande och regler med Bygglovschef Christian Blomberg
samt tre olika aktörer på den lokala byggmarknaden.
13 juni präglades ett möte av att bryta mönster och inte acceptera ftirstörelse. Möte samlade
lokala krafter inom skcla, &itidsgård, floreningsliv, kommunala forvaltningar och ky'rkan.
o'vår"
6 september öppnade åter
Vårdcentral och RiS kunde vara med och ordna en enkel
invigning, Ett bred kvalitetshrijning av vardagslivet i bygden firades med Region Uppsalas
tårtfika.
17 november gavs ett rikt utbud på Landsbygdsdagen i Gåvsta Skola med kommunala
ftirvaltningar for bygg, avlopp, vatten, kultur och fritid. Föredragshållare om solenergi,
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hållbar handel samt utstiillare inom energi och avlopp breddade innehålletftir dagen.

Bredband Rasbo 2018
Ett antal operativa möten har löst mycket av samspelet på slutet. I samband med
Landsbygdsdagen stängdes bredbandsprojektet "Bredband till alla" med lP-Only-tåtra. I och
med detta har Rasbo i Samverkans roll som samordnare avslutats och nu ligger allt på
nätägaren IP-Only och kundens nätleverantör RiS kommer att medverka i det som fattas efter
50 mil fiberdragning och ekonomiska regleringar. Hemsidan ftir Bredband Rasbo iir nu
avslutad.

Kursen "Alla kan Surfa"
Vi har genomfort två datakurser "Alla kan Surfa" och kursen är över tre gånger ftir nypåstigna
i lT:viirlden och dess tjänster. RiS samordnade det hela genom
Gunilla Zetterling. Kursen, som samarrangeras med IP-Only, genomftirs på Stavby Skola
under kompetent handledning och även personer med viss vana känner att kursen lyfter!

Integrationsprojekt
Allt bygger nu på ett parterskap mellan RiS,

Rasbo Pastorat och Nyby Vision.
Här möts personer en gång i månaden och det delas på varandras kulturer och vardagsliv.
Större grupper deltog i traditionellt midsommarfirande vid Gammelgården, Rasbo, och med
ett svenskt julbord i Rasbo Församlingshem.
En mindre grupp miin träffas på torsdag formiddagar med tillverkning och reparationer inom
ky'rkans verksamhet eller till projektet, Arbetet leds av Håkan Bäfv-e.

Årets Ristare

zLfi

Årets Ristare utses mot bakgrund av ftirtjänstfulla insatser ör Rasbobygden.
'S/allsten
tilldelades utmiirkelsen
Vid årsstlimman utsågs Årets Ristare far 2A17. Gunborg
utifrån sin starka personlighet att alltid vara tillhands for alla äldrar inom Röda Korset och
Svenska Kyrkan.

Styrelsearbetet 2018
Utöver det vanliga styrelsearbetet, som kan loljas i protokoll och handlingar, har mycket tid
lagts på möten om vårdcentralen" bredband, kollektivtrafik. trafiksiikerhet, cykelvägar,
kommunens utvecklingsnoder m.m.
Vi har även varit representerade i en kommunal referensgrupp inom tÖI( ltokal
överenskommelse mellan fiireningsliv och Kommun).
RiS representanter har även mött parter som Leader Upplandsbygd och Hela Sverige ska leva,
Länstyrelsen och Region Uppsala

Slutord
Verksamhetsåret har präglats med många områden. Bredbandsmöjlighet längs 50 mi1 i
området med möjlighet for varje hus till samma pris och oberoende av läge iir genomft)rt. En
helrenoverad r,årdcentral med skylten "tillälligl ståingd" har viint skylten till öppen och
välkommen. En servicepunkt i Tuna iordningstiills i samverkan med kommunen de sista
månaderna av 2018 och öppnar under våren 2018
Framtidens utmaningar i var bygd hanteras och utvecklas om målbilden är gemensam
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