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Ny proﬁl i landskapet
Nu växer den nya stora ladugården upp i norra Rasbokil och fångar
många blickar från de passerande vid Svängvallen. Byggnaden kommer att skapa en ny proﬁl i landsbygden.

Enligt planerna ska ladugården vara klar och tas i drift
hösten 2011, efter betessäsongen, av arrendatorerna Richard Johanson och Ylva Gahne på Älby gård i Rasbo.
Ladugården ska rymma 120 mjölkande kor i lösdrift
och därtill ungdjur, totalt cirka 200 djur i den ﬂera tusen
kvadratmeter stora byggnaden.
– Det är vår största satsning någonsin, säger Curt
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Ristaren gratulerar klass 4-5 i Stavby
som genom sina kunskaper tog sig till
länsﬁnalen för Uppland.

Malmenstedt på Uppsala Akademiförvaltning, som investerar 15 miljoner kronor. Därtill kommer arrendatorernas investeringar.
Korna kommer att mjölkas enligt modernaste teknik
med hjälp av så kallade mjölkrobotar där korna själva
bestämmer när de ska mjölkas.
TEXT OCH FOTO : BERTIL LUNDVIK

Idel omval när RiS hade årsmöte
Rasbo i Samverkan har haft årsmöte 2 mars. Mötet med cirka 30 närvarande i Gåvsta skola, leddes av den inbjudna gästen, kommunalrådet
Cecilia Forss.

Styrelsen ﬁck godkänt för sin verksamhetsberättelse och beviljades ansvarsfrihet.
Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag, vilket alltså betydde
omval på de ﬂesta poster. Britt Mattsson ﬁck förnyat förtroende som ordförande. Percy Westerlund omvaldes som vice ordförande och Britt Soﬁ Karlsson omvaldes som kassör.
Håkan Andersson, Rasbokil, ﬁck utmärkelsen ”Årets Ristare 2010” för
sina förtjänstfulla insatser i Rasbobygden. Blomma och gåva delades ut på
mötet.
Efter den formella delen av mötet presenterade den nya läkaren på Rasbo
vårdcentral sig själv och sina tankar om vården i Rasbo. Han hälsades varmt
välkommen.
Nicola Youngman som är ny verksamhetschef på Vigmund fanns också på
plats och presenterade sig. Hon framhöll särskilt betydelsen av de insatser
som pensionärsföreningarna och frivilligorganisationerna gör för de boende
på Vigmund.

Konstutställning
i Stavby bygdegård
22-25 april kl 11-16
Maria Paronen Eidenert - akvarell
Cecilia Ingardh - olja akvarell
Helén Hällström – akvarell
Maja Lindström - akvarell
Lotta Sigge - graﬁk och måleri

Börja träna Zumba!
Med start tisdagen
den 26/4 kl 19:00
börjar vi träna Zumba i Stavby
bygdegård. Vill du testa en
rolig och ny träningsform?
Anmäl dig snarast till
Karin. Kostnad för 4 ggr
300 kr. 4H ungdomar under 25 år tränar gratis.
Häng med! Info och anmälan:
karin-lundin@hotmail.com
Arr:
LIST Träna nära och Stavby 4H

Cykelväg i fokus vid möte
Rasbo i Samverkan träffade 5 april kommunalrådet Stefan Hanna från
Gatu- och traﬁknämnden i Uppsala för att informera om RiS verksamhet
och diskutera traﬁkfrågor i bygden. Möjligheterna att få en cykelväg från
Rasbo till Uppsala var en punkterna som diskuterades.

Från RiS medverkade Britt Mattsson, Lars-Gunnar Karlsson, Britt Soﬁ
Karlsson, Gunilla Zetterling, Jonny Pettersson, Olle Karlsson och Roland
Ohlsson.
Mötet inleddes av Lars-Gunnar med en orientering om Rasbo i Samverkan, organisation, uppgifter och aktuella projekt. Kvällens huvudärende var
Väg och Traﬁk-frågor med tonvikt på behovet av gång- och cykelvägar i
anslutning till väg 288 samt andra säkerhetshöjande åtgärder i området.
Särskilt inbjuden var Lars-Erik Karlsson som orienterade om äldre småvägar längs väg 288 som eventuellt skulle kunna användas som delar i en
cykelväg till Uppsala.
Resultatet av samtalet inom detta ämnesområde blev att visst kartmaterial
med mera överlämnades till gatu- och traﬁknämnden för studium. Stefan
Hanna önskade även få del av mer detaljunderlag i ärendet för studium inför
ett nytt möte senare i vår för vidare diskussioner.
Under mötet i övrigt berördes även andra aktuella frågor såsom behovet av
fritidsaktiviteter i anslutning till våra skolor, äldreboendeprojektet, utveckling av företagandet i bygden, tankar och planer för framtida etableringar
av bostäder och industrilokaler så att samhällsplaneringen får en funktionell
utformning.
Även vårt behov av ökat kommunalt bidrag berördes bland annat för att
kunna behålla en god nivå på vår information till allmänheten.
Som sammanfattning av kvällens möte föreslog Stefan Hanna att vi, förutom ovan nämnda underlag, till ett kommande möte skulle presentera en prioriteringlista över de av våra ärenden som vi anser mest angelägna. Dessutom
ska vi försöka inventera bygdens tillgång på goda, utvecklingsbara ideér,
som i vissa fall kan få ekonomisk hjälp till utveckling.

Kulturveckan i Rasbo
2011
Rasbobygdens konstnärer inbjuds
att delta med utställningar under
årets kulturvecka 5–14 augusti.
Upplysningar lämnas av Kristina
Söderman, tel: 019-36 55 13,
e-post info@ssp.nu
www.rasbokultur.nu

Ny redaktör för Ristaren
Jag är ny redaktör för Ristaren sedan några veckor.
Har ni material från föreningar,
eller från bygden, tips eller annonser eller artiklar, skicka dem
till denna mailadress: bertil.
lundvik@uppsala.mail.telia.com.
Utgivningsplan
Detta nummer skulle ha varit ute
hos er före påsk, men redaktörsbytet ledde till viss försening.
Det ska enligt planen komma fyra
nummer till under året med utgivning av nummer 3 i vecka 21, cirka
25 maj, manusstopp 2 maj. Nr 4, 5
och 6 kommer under hösten.

