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Verksamhetsplan för 2017.
Styrelsen föreslår att följande verksamhetsplan ligger till grund för 2017
års arbete:
Styrelsearbetet
Styrelsen skall i första hand inrikta sitt arbete kring det för bygden
väsentligaste frågorna och genom arbetsgrupper aktivera fler att delta i
arbetet för en positiv utveckling i bygden samt vara en av ortens
organisationer och föra talan med kommun och andra parter, som
Trafikverket, Landstinget m.fl..
RiS skall inbjuda till minst tre allmänna träffar kring aktuella frågor.
Ristaren
Ristaren skall som tidigare år informera om vad kommunen, landstinget
och myndigheterna ämnar genomföra i området. Att informera om
föreningarnas verksamheter är också en viktig angelägenhet samt att
lyfta fram enskilda och företags lokala initiativ.
Hemsidan
Hemsidan skall vara en viktig informationskälla för hela bygden och dess
föreningsliv genom att aktivt följa viktiga händelser och föra diskussioner
kring förbättringsförslag.
Bredband Rasbo
Styrelsen skall stötta bredbandsarbetet och se över arbetetsformerna för
Bredband Rasbo utifrån att varumärket Bredband Rasbo samt hemsidan
överförs till RiS. Rasbo bredband är under avveckling som juridisk part
och slutförs under 2017, utifrån att den juridiska delen aldrig hanterats
med egen ekonomi.
Hemsidan riktar främst in informationen på områdena Norr och Öst, för
att många tar möjligheten till fiberanslutning. Målet är att alla i
Rasbobygden erbjuds möjligheten till bredband, telefon och tv via fiber
och enskilt kan göra sitt eget val. Under året ska det också genomföras
separat information för område Norr och Öst, när inkopplingen påbörjats
i respektive område. Här är det marknadens parter som inbjuds för sitt
tjänsteutbud samt teknikutrustning och praktiska lösningar.
Ett fortlöpande utbildningsarbete för abonnenterna med bredbandets
möjligheter ska erbjudas efterhand som utbyggnaden sker i områdena
genom samverkan mellan bl.a. RiS och nätägaren under temat ”Alla kan
surfa”. En kurs startar under våren.
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Vägarna
Bristerna vid ombyggnaden av väg 288 avseende tillgänglighet och
säkerhet ska följas upp för bättre lösningar inom området.
Beträffande G/C-vägarna måste Trafikverket och kommunen upplysas
och aktiveras på ett effektivare sätt, om någon lösning skall komma till
stånd beträffande standard, drift och underhåll.
Det mesta inom detta är kopplat mellan hastighet, siktförhållanden och
begränsade ytor.
Kollektivtrafiken
Målsättningen ”Ett ökat resande” har inte infriats, utan fler tar bilen i och
med nya vägen.
Nu satsar UL på en strategi med nya linjeläggningar för minskad restid
och från Gåvsta även kvartstrafik fr. hösten -17. Efter förslaget
presenterats följer vi upp konsekvensera i ett Öppet möte med UL13
mars i Gåvsta Skola. Främst för att se konsekvenserna, så inte delar
förlorar trafik eller fler tvingas till tvåbilsägande!
Den ombyggada vägen har påverkat med längre avstånd mellan
hållplatserna, men därtill har antalet resande blivit fler per hållplats
samtidigt som andelen vindskydd reducerats!
Skolskjustrafiken ska ses utifrån perspektivet; barns säkerhet, restid och
de tre skolornas behov av samverkan.
Skolor och förskolor
RiS skall följa skolornas och förskolornas möjligheter att leverera god
undervisning på hemorten, samt följa tidigare elevers utveckling efter
avslutad skolgång.
Viktigt att följa upp de tillfälliga bygglov som finns på ett antal
verksamhetslokaler samt att projektering påbörjas i tid. Planeringstiden
är en tid på två år och framförhållningen är det som tryggar kvalité samt
bra miljö för elever och personal.
Äldreomsorgen
RiS ska verka för att 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.
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Vårdcentralen
Det måste komma fram ett svar från Landstinget med ”Vad blir det av
den nyrenoverade anläggningen?” Här står den och vätar på verksamhet
medan vårdtagarna inte får några svar. Vi jagar just nu ledande
personer, om något svar på riktning. Spännviden är nog mellan
öppnande, nedläggning eller privat aktören. RiS har här en prioriterad
fråga för mått på livskvalité och standard, som även var och en även
måste föra på olika offentliga torg.
.
Arbetsgruppen Integration
Under 2015 har beslutas om en ny arbetsgrupp inom området
integration. Gruppen inleder under våren former för ett anpassat arbete i
Rasbobygden, bl.a. i samverkan med Rasbo Pastorat.
Översiktsplan och Landsbygdsprogram för Uppsala Kommun
Uppsala Kommun har nu en ny Översiktsplan och ett nytt
Landsbygdsprogram. Inom detta ges mycket av olika villkor för
utveckling av framtidens Uppsala och i detta har Rasbobygden ett stort
ansvar för tolkningen av Landsbygdens förutsättningar, plats och villkor i
Sveriges fjärde kommun. Det är ett prioriterat område för RiS arbete
2017, att ansvar och kreativitet går hand i hand.” Döda händer”, som ett
fullt reningsverk, tillfälliga bygglov inom kommunala verksamheter,
stängda utbyggnader i byformationer hämmar lokal ekonomi m.m.
Bygdeskrift- Rasbobygdens Då och Nu
Under 2015 har påbörjats ett arbete med materialinsamling, utformning
m.m. Skriften ska samla vad bygden har att erbjuda och formas med en
aktualitet över fem år. Den är färdig och har gått till tryck. Distrubition
sker till alla hushåll före påsk.
Landsbygdsträffar inom kommunen
RiS ska fortsätta sin närvaro på olika forum som erbjuds och delta bl.a. i
Landsbygdsstrategens referensgrupp, om plats även i fortsättningen
erbjuds.
Studieresa
Planering pågår för studiebesök i Heby Kommun mars/april med fokus
på hur säljer man in en landsbygd med ”mjuk värden” och omvandling
av olika lokaler från industri- eller kommunal verksamhet till bostäder.
Några som knäckt den praktiska och ekonomiska koden berättar.

