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Rasbo i Samverkan

Verksamhetsplan för 2019.
Årsstiimman beslutade att lo§ande verksamhetsplan ligger till grund ftir 2019 års arbete:

Styrelsearbetet
Styrelsen skall i forsta hand inrikta sitt arbete kring det för bygden väsentligaste frågorna och
aktivera fler att deita i arbetet for en positiv utveckling i bygden samt vara en av ortens
organisationer och ftira talan med kommun och andra parter, som Trafikverket, Region
Uppsala, Upplands lokaltrafik m.fl.
RiS skall inbjuda till minst tre allmänna träffar kring aktuella frågor.

Ristaren
Ristaren skal1 som tidigare år ges ut i sex rummer och informera om vad kommun, Region
och myndigheter ämnar genomflora i området. Att informera om föreningarnas verksamheter
är också en viktig angelägenhet samt att lyfta fram enskilda och ftiretags lokala initiativ, som
annars inte blir synli ggj orda. Föreningsannonserin g är ko stnadsfri.

Hemsidan
Hemsidan skall vara en viktig informationskälla fiir hela bygden och dess föreningsliv genom
au aktivt ftilja viktiga hiindelser och ft)ra diskussioner kring ftirbättringsftirslag. Hemsidan bör
synliggöras mera och även bygdens lokala liv brir delta mer aktivt. RiS finns även på
facebook.

Bredband i Rasbo
Ett fortlöpande utbildningsarbete ft)r abonnentema med bredbandets möjligheter ska erbjudas
genom samverkan mellan bl.a. RiS och nätägaren under temat "Alla kan surfa". Ytterligare
grundkurser kan genomfbras under året. Eventuellt kan någon vidareutbildning ske under
andra halvåret.
Vidare är RiS en part mot ledningsägaren IP-Only beträffande leveranskvalitö, driftsäkerhet
samt att återställande från byggprocessen genomförs och ekonomiska regleringar sker fullt ut
enliE tecknade avtal med markägama.

Vägarna
Ett antal åtgärder iiings väg 288 är fortfarande ej klarlagda och åtgärdade bl.a. vålnstersvängar
från väntficka i högerkant tviirs genom tre körftilt på väg med 100 km/tim till tomt/er eller
anslutande väg på andra sidan,
All säkerhetsbedömning kan endast ske genom backspeglama! Skyltning och räcken har på

ett antal platser begränsningar av siktftirhållande och körmönster.
Brister inom snöröjning och halkbekämpning påverkar fotgängarnas såikerhet i oskyddade
områden.
Det mesta inom allt detta är kopplat mellan hastighet, siktftirhållanden och begränsade ytor.
Cykelvägsnätet, pendlarparkeringar och Trafikplats Rasborondellen har påbörjats och lyfts
fram i processen med samordnaren i Region Uppsala
Ett flertal möten planeras med Trafikverket, Kommunen, Regionen och UL
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Målsättningen "Ett ökat resande" har inte infriats, utan fler tar bilen i och med nya vägen.
Den ombyggada vägen har resulterat i längre avstånd mellan hållplatserna och p.g.a. av detta
har inte antalet resande blivit fler per hållplats samtidigt som andelen vindskydd reducerats!
Skolskjustrafiken ska ses utifrån perspektivet; barns siikerhet, restid och de tre skolornas
behov av samverkan.
Linjeförändrigen på 886 frå#tili Alunda saknar nu anslutning till Gåvsta. Beslutet drabbar
skolelever, besök vid vårdcentralen och äldreboendet.
En uppföljning av den ändrade linjedragning fr. hösten -17 och hur det påverkat resandet ska
göras under året.

Skolor och fiirskolor
RiS skall ft§a skolomas och ftirskolornas möjligheter att leverera god undervisning på

hemorten, samt ftrlja tidigare elevers utveckling efter avslutad skolgang.
Viktigt att ftilja upp de tillf;illiga bygglov som finns på ett antal verksamhetslokaler samt att
projektering påbörjas i tid. Planeringstiden är en tid pätvä år och framförhållningen är det
som tryggar kvalitd samt bra mi§ö for elever och personal.

En genomlysning av läget for de närmaste fem åren bör komma till stånd tillsammans med
berörda niimnder och Skolfastighetsbolaget under året, utifrån att området redan i dag har
underkapacitet och barn placeras i Lindbacken eller centralt Uppsala.

Äldreomsorgen
RiS ska verka for aff hemtjänst och vårdboende får en naturlig koppling till varandra samt

även vara naturligt kopplad till vårdcentralen.
Färdtjänst och servicen måste vara utifrån den enskildes behov och kommunen måste se mer
till den enskildes behov av insatser vid upphandlingar. I dag finns inget taxiföretag på orten,
så anropsstyrd trafik och ftirdtjänst har lang framköming.
Hur trygghetsboende skapas for friska äldre och ger positiv omflyttning i bygden? Har alltför
länge varit på agendan, så den borde rymmas i "äldrevänlig stad"!

Yårdcentralen
Den återöppnade vårdcentralen bör söka ett fullständigt öppnande (alla vardagar) under 2019
och bl.a. ge stöd vid stängning av Alunda Vårdcentral.
RiS har hiir en prioriterad fråga ftir mått på livskvalitd och standard, som var och en även

måste fora på olika offentliga torg.

Arbetsgruppen Integration
Under 2015 beslutades om en ny arbetsgrupp inom området integration.
Ett projekt har startats mellan Nyby Vision, Rasbo Pastorat och RiS under 2017 med
månatliga sammankomster. Projektet inriktas mot mat- och livskulturer, sociala nätverk o.s.v.

Nu finns även en mindre grupp män som varje torsdagsförmiddag möts i Rasbo under Håkan
Bäfves ledning. De sysslar med snickerier for gruppernas odlingsprojekt samt renovering av

trasiga inventarier i pastoratets verksamhet.
Fler lokala personer behövs, utifrån intentionen "Ge varje gäst en Rasbobo".
Hela projektet utgår från "Byta vardagens mönster"!
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Uppsala Kommun- Sveriges bästa landsbygdskommun!
Utifrån kommunens arbete med 10 utvecklingsnoder finns det två piatser som berörs i RiS
verksamhetsområde, Tuna och Rasbo.
I Tuna har arbetet påbörjats ftir en servicepunkt i en lokal med anslutning till Tuna Närlivs.
Arbetet görs ideellt inom RiS utvecklingsgrupp for Tuna i samarbete med Uppsala Kommun.
Utifrån att det är oklart hur kommunen finansierar driften fdr servicenodema utöver
investeringskostnaden lämnar Ris in i sin årsbudget- hyra, bredbandsabonnemang, städ m.m
fiir berörd lokal. Finansieras driften via annan part inom kommunen, så utgår posten.
Servicepunkten beriiknas öppna under maj 2019.

Servicepunkt i Rasbo utreds inom RiS med Godislunden och fastighetsägaren under året.

Uppgradering på sikt av affiirsverksamheterna kan ske i samarbete med t.ex. Tempo/Axfood.

Landsbygdsträffa r inom kommunen
RiS ska fortsaua sin närvaro på olika forum som erbjuds och delta bl.a. i
Landsbygdsstrategens referensgrupper, om plats även i fortsättningen erbjuds.
Utifrån det stora intresset for RiS lokala Landsbygdsdag 2018 finns ambitionen att genomftira
en liknande dag2019 inom kommunens mjuka sektorer. Allt under ftirutsättning att
ekonomiska medel ställs till forfogande.

Natur- och kulturvärden
Under året bör några saker fi högre fokus och status genom sina olika höga värden. fus hade

området på agendan 2018, men lyckades inte få vidare respons i ärendena så de kvarstår. Efter
nyår har ett arbete om Rasborondellen börjat bearbetas tillsamman med en samordnare inom
Region Uppsala.
Det giiller naturområdet på Ramningshult vid griinsen mellan Rasbokil och Stavby samt
utgrävningama vid området vid Bokaren. Här finns mycket av åtgärder, samlad information
och som inte på något vis finns med vare sig vägvisning eller information.
Vid Rasborondellen finns lite diffust samlat från utgrärmingarna for byggnationen av nya väg
288. Detta är något som är värt en mycket mer ansvarsfull hantering och belysning av en

bygds historia. Detta nav bör kanske belysas som en utgangspunkt av bygdens historia och
bilda platsen "Rasbo Stenar"!
Inom RiS fortsätter en grupp arbetet filr att möta ansvariga och bearbeta ett antal
handlingsplaner.


