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dan oktober har korna varit på plats i den nya storlaEn mjölkgård – Björndal – i Rasbokil har blivit två. Se-
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son och Ylva Gahne driver där sin verksamhet på går-

nationen till Uppsala universitet. I fyra månader har de
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skasvarar
de äntligen
Vägverkets
ansvariga informerar
och
på frå-få
bogor
braom
också.
vägbygget. Kommunalrådet Stefan Hanna
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på fråautomatiserade
ladugården
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140
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och
gor om kommunens åtgärder för traﬁksäkerheten. lika
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kan
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på halsbandet
korna
är:
har.
När blir allt klart? Varför går vägbygget så sakta?
Hur och var blir påfarterna till 2+1-vägen? Blir det
några pendlarparkeringar? Kommer det någon informationstavla om bygden? Varför slutar gång- och cykelvägen mitt emellan ”Rasbomacken” och Lejsta?
Blir det gång- och cykelbana mellan Älby och Jälla?
Hur blir det med skolbarnen och deras hållplatser?
Hur ska bussarna till och från Uppsala gå och vilka
tider?
Blir det bättre gatubelysning i bygden, till exempel
vid Tuna?
Välkomna!
Kö till mjölkningen. Korna sköter själva när de vill mjölkas. Här är
några på väg in till mjölkning medan några närmast kameran har
mjölkats och är på väg mot sina bås.
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Nu prövar Stavby skola nya grepp för att göra mate– Den dosan håller reda på allt om kon som har den och
matiken lättare gripbar för eleverna. Lärarna har varit
matar fram rätt fodermängd till just den kon när hon
på vidareutbildning i den speciela pedagogik som anbesöker ett av foderborden. Och när hon går till mjölkvänds, och nu har kommunen och kyrkan också kommit
automaten talar dosan om för datorn vad hon heter, hur
överens om markfrågan. Nu ska det alltså anläggas en
mycket hon väger och hur mycket hon mjölkar spene
”matte-trädgård” vid Stavby skola på mark som delvis
för spene.
hört till kyrkan.
– Första natten korna var här var de lite oroliga, sedan
Pengar till projektet kommer från Uppsala kommun.
har de varit helt lugna. De lärde sig mer eller mindre
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direkt hur mjölkning och utfodring gick till, så ﬂytten hit
gick väldigt smidigt för djuren, berättar Ylva.
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Tre av fem i familjen Gahneen till två gånger på dygn.
Johansson utanför nya ladugården i Kölinge.
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RIS ÅRSTÄMMA 2012
Onsdag den 7 mars 2012, kl. 19 i matsalen, Gåvsta skola
Årets Stämmoförhandlingar leds av Kommunalrådet Erik Pelling (s).
Verksamhetsberättelse, Ekonomi, Val av styrelse, Verksamhetsplan, Information.
Kvällens övriga inslag:
Kommer 288:an att vara klar septembet 2012?
Projektledaren för 288:an Jälla-Hov, Lars Bengtsson, Traﬁkverket informerar
om de sista åtgärderna och ”målgång”.
288:ans vidare färd: 2+1-väg Hov-Alunda
Projektläge, Ekonomi, Genomförandetid, Utformning, Kommunikationsplan,
Beslutsprocess. Projektledare 288:an Hov-Alunda Conny Lassfolk, Traﬁkverket.
Kollektivtraﬁken i ett förändrat vägnät
UL informerar om konsekvenser för linjedragningar och servicenivå
från hösten 2012. Ny huvudmannaorganisation.
Pris till Årets Ristare delas ut!

Välkommen till framtidskväll inom Rasbobygden!
Så blir du medlem i RiS
Rasbo i Samverkan (RiS) arbetar med frågor som rör bygden och de boende
i Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna. Föreningen är partipolitiskt neutral och
samlar företrädare för många partier och föreningar i bygden.
Du blir själv medlem genom att sätta in 30 kronor på postgiro 195883-4,
Rasbo i Samverkan.
Mer info om RiS kan du ﬁnna på hemsidan www.rasbo.org
Har du själv information som du vill ska spridas, till exempel inbjudningar till möten eller andra arrangemang, eller vill fråga föreningen om något,
skicka ett e-postmeddelande till: info@rasbo.org
Innan du ordnar ett större möte, kolla att det inte kolliderar med något annat
inom bygden på vårt kalendarium på hemsidan.

Utgivningsplan
Detta är nummer 1 av Ristaren 2012. Nummer 2 har manusstopp 18 mars och
utgivning 16 april.
Redaktör är Bertil Lundvik. Har ni material från föreningar, eller från bygden,
tips eller annonser eller artiklar, skicka dem till denna mailadress:

bertil.lundvik@uppsala.mail.telia.com.
Eller per post till Skarpvreten 1, 755 95 Uppsala

Musikkafé i
Rasbo församlingshem.

Söndagen den 11 mars kl 18.00
Premiärvisning av dokumentärﬁlmen
om Rasbo Bygdespel och författarinnan Karin Alinder. Filmaren Lars Johansson har följt skådespelarna från
första repetition till premiär av pjäsen: ”Till Harbo och fria”
Musikunderhållning med Rasbo
Spelmanslag samt Håkan Bäfve och
Kristina Shtegman
Fritt inträde och gratis ﬁka.
Varmt välkomna!
Rasbo Hembygdsgille

Nyöppning
2-3 Mars

Allt till den perfekta
festen/ Eventet –
Cmillas Maskerad & Vintage
Maskeradkläder till uthyrning,
försäljning av
Vintage kläder & Ting.
Rasbo Vallbylund 0727-40 40 50
cmillasmaskerad@hotmail.com
Öppettider: Ons 13-18, Tors 13-16,
Fred 13-18, Lör 10-14.
Övriga tider enligt
överenskommelse
Välkomna

Loppis i
Rasbokils Bygdegård

3 mars 2012, kl 11.00-15.00
Kostnad: 100 kr/bord
(betalas på loppisdagen)
Försäljning av korv, kaffe,
ﬁkabröd m m.
För att boka bord, ring Tina på
tel 070-175 55 29
Rasbokils Bygdegårdsförening

Årsmöte

Rasbokils Hembygdsförening
Onsdagen 28 mars kl 19
Hembygdsgården Rasbokil
Efter årsmötesförhandlingar
berättar Lars Karlsson Klivinge
om svenska arkelogiska utgrävningar i Labraunda Turkiet
Välkomna
Rasbo IK meddelar
Medlemsavgiften för 2012 skall
vara betald senast 31/3-12.
Avgiften för 2012 är:
200 kr/pers Barn/ungdom (tom
det år de fyller 20 år)
300 kr/pers Vuxen (from det år
de fyller 21 år)
500 kr/familj Hemmavarande
barn tom 20 år ingår i familj
150 kr/pers Rabatterad avgift för
seniorer (60 år och äldre)
Inbetalning kan ske till:
Pg 272648-7
VIKTIGT! På inbetalningen anges
namn och personnr (10 siffror).
VÄLKOMMEN som medlem
www.rasboik.se

Efterlysning!

Jag håller på att dokumentera
historien kring torpet Strömsberg och undrar om det ﬁnns
någon som har något material,
foton, minnen eller kunskap på
annat sätt som jag kunde få ta
del av? Allt är av intresse! (Även
sådant som rör de närmaste
grannarna Solvalla, Kristinelund,
Anneberg, Sättergärde, Snugga
och Hagstugan kan bidra till en
fylligare bakgrund). Strömsberg
ligger i skogen nära gården Solvalla, lite bakom fotbollsplanen
i Rasbo och bara ett par km från
Frötuna. Postadress är numera
Strömsberg, Frötuna 111, 755 96
Uppsala. Jag blir jätteglad för all
information för det bidrar till ett
helare pussel av mitt torp. Manda
Björling, tel 36 36 69 eller per
mail: mandab@telia.com

