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Rasbo Idrottsklubb har egna fotbollsplaner och klubblo-
kal nere vid Frötuna och fotbollsplan uppe vid Sväng-
vallen Rasbokil. Egna anläggningar sköter sig inte själ-
va utan en hel del jobb måste läggas ner för skötsel av 
planer (gräsklippning, kritning och annan skötsel av 
planer), diverse jobb på och i klubbhuset (mindre repa-
rationer, städning, stå i kiosken under matcher etc.)
 Vi är ett antal personer som arbetar ideellt som leda-
re, styrelsearbete, arbetar med planerna men vi behöver 
vara fl er. 
 Vi letar efter dig som kan tänka dig att hjälpa till med 
någon uppgift, kanske ingå i en plankommittè, stå i ki-
osken, städa klubblokalen mm. 
 Vi letar efter dig som kan tänka dig jobba lite mer, 
men vi letar också efter dig som kan tänka dig att hjälpa 
till någon gång då och då. 
 Vi letar efter dig som kanske spelat fotboll i Rasbo IK 
själv en gång i tiden eller kanske dig som har ett barn-
barn, granne som nu spelar fotboll. Du kanske inte alls 
har haft något med fotboll att göra tidigare, men ändå 
kan tänka Dig att hjälpa till.
 Om du kan tänka dig att hjälpa till och hålla Rasbo IP 
och Svängvallen vid liv, så hör av dig till mig, Ulf Alm-
löf, tel: 36 53 65 (kväll) eller ulf.almlof@reaction-lab.
com eller Anders Brunvall, tel:070-2669073 eller 
Ander.brunvall@mil.se 

Ulf Almlöf

Ordförande fotbollssektionen

Rasbo IK håller årsmöte den 9 mars kl 19:00 i Hall2000.  
Föreningen bjuder på fi ka. 

Varmt välkomna!

Rasbo IK behöver hjälp, 
kan du hjälpa till?

Ska vi lägga ner Rasbo IK?
Rasbo IK behöver förstärkning i huvudstyrelse och sek-
tioner!
 För att en ideell förening ska kunna drivas krävs 
bland annat en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bere-
da olika frågor, förvalta beslut som årsmötet fattat, leda 
föreningens arbete mm. Under huvudstyrelsen i Rasbo 
IK fi nns tre st sektioner som också dem är uppbyggda 
som en styrelse. 
 Idag är det ett fåtal personer som arbetar med alldeles 
för många uppgifter. Vår önskan är istället att ett stort 
antal personer ska bidra med en liten del till föreningen 
för att dels öka kvalitén men också göra oss mindre sår-
bara. 
 För att vi ska kunna driva föreningen vidare och ge 
våra barn och ungdomar förutsättningar för aktiv fritid, 
god hälsa och hög livskvalitet är det nu viktigt att alla 
hjälper till. 

Till 2011 behöver föreningen hjälp med följande:

Huvudstyrelsen:
Ordförande, kassör, sekreterare, materialansvarig och 
lotteriansvarig mm.

Innebandysektionen: 
Ordförande, sekreterare, utbildningsansvarig, material-
ansvarig, IDA ansvarig mm

Styrelsen Rasbo IK
                                          



STAVBY BIO 
100m fr Stavby kyrka 
i Stavby Bygdegård.

 Info  www.bioprogrammet.nu & 
www.stavby.se  & Annonsbladet

Kidneybönsallad
Salladsblad i strimlor
Rödlök i tunna skivor
Purjolök i tunna skivor
Tomat i små klyftor
Gurka i halverade skivor
Soltorkad tomat, fi nhackad
Kokade kidneybönor

Salladssås:
Olivolja, pressad citronsaft,örtsalt

Salladsingredienser blandas sam-
man. Salladssåsen görs i ordning 
och hälls över salladen.

Upplands Tuna Idrottsklubb 
UTIK är en klubb som är öppen för alla! UTIK har i första hand hand-
boll och korpfotboll på programmet. De har sin verksamhet främst för-
lagd i Hall 2000 i Gåvsta. UTIK anordnar handbollskola på sportlovet 
varje år i hall2000 samt hösthandboll på höstlovet i samma hall, alla är 
välkomna! Information om matcher och träningar fi nns på www.utik.
se 
Vid frågor ring Christer Borg 0174-123 68, 0708-90 46 11,
isabelle.christer@telia.com

Vilken handbollsdag i Rasbo!
Torsdagen den 27 januari anordnades det Skolmästerskap i hall2000 för 
årskurs 3 på Gåvsta och Stavbys skolor, arrangör Upplands Tuna IK, 
www.utik.se 
Hallen kokade av ett 40-tal årskurs 3-elever som skulle spela skolhand-
boll och av en hängiven publik som hejade på sina lag. Totalt var det 4 
lag, alla mötte alla vilket innebar att det spelades 6 matcher, 6 mycket 
jämna matcher! Efter att röken lagt sig så stod det ena laget från Gåv-
sta klass 3B (lag blå) under Ludde Borgs ledning som skolmästare. 
Det vinnande laget bestod av Mikaela Kjellqvist, William Linnarsson, 
Fabian Blom, Laura Christe, Saga Friberg, Albin Färnström, Emil Pers-
son Fondelius och Rasmus Lindberg. Övriga 3 lag slutade alla som 2:a, 
mycket bra kämpat av alla!

Christer Borg

Kläd- och prylbytardag 
i Stavby

Var?  Stavby Bygdegård
När?  Lördagen den 5 mars kl. 9.30-13 & 13.30-15
Inläm- Lämna dina saker på Stavby skola torsdagen den 3/3, 
ning: kl. 15-17.30 eller i bygdegården fredagen den 4/3 kl. 15-19.
Vad?  Vinter och sommarkläder i stl. 50-170, skor, skidor, skridskor, 

cyklar, bilbarnstolar, barnvagnar, leksaker, spel och fi lmer etc. 
Allt ska vara helt och rent.

Hur? •  Märk dina saker med pris och initialer (använd frystejp). 
  Vi tar hand om försäljningen. 
 •  Mellan kl.13.30-15 är det 50% på kvarvarande saker om 
  du ger din tillåtelse. Vill du inte sälja dina saker till 1/2 
  priset efter kl. 13.30 ska märka dina saker med ett X. 
 •  Vill du ha tillbaka dina osålda kläder/saker får du hämta  

 dem på lördagen kl.15-16. Det som sedan fi nns kvar går till  
 välgörande ändamål. 

 •  20% av försäljningen går till arrangören, resterande får du.
 •  Din försäljningssumma hämtas på Stavby skola torsdagen  

 den 10/3  eller tisdagen den 15/3 kl.15-17.30.  
•  Givetvis får du enbart komma och fynda, utan att lämna 

  in grejer!

Frågor? Ring Jenny 070-544 69 14

Rasbo i Samverkan
inbjuder till

ÅRSSTÄMMA 2011
Onsdag den 2 mars kl 19.00, 

Matsalen, Gåvsta Skola

Val  
Verksamhetsberättelse  

Verksamhetsplan

Förhandlingarna leds 
av kommunlarådet

 Cecilia Fors (M)

•

Vår nya husläkare 
Håkan Roos presenterar sig

•
Vad har hänt i 

Rasbobygden under de 
senaste 10 åren. 

Percy Westerlund berättar

Väkommen 
Rasbo i samverkan
Britt Mattsson ordf

Ristarens redaktör, 
Gunilla Eriksson-Huldén, 

lämnar uppdraget efter ett 
halvt decennium och önskar 

sin efterträdare lycka till!


