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Erik Pelling(s) på RiS årsmöte: Väg- och
gatufrågor
svårare på landsbygden
�����������������������
Vid Rasbo i Samverkans årsmöte 7 mars var kommunalrådet Erik Pelling inbjuden för att ge sin syn på bland
annat väg- och gatufrågorna i Rasbobygden. Han valdes
��������������������������
även att leda
förhandlingarna på årsmötet.
Erik�������������������������������
Pelling är som s-kommunalråd inom oppositionen ansvarig
för ”de hårda” frågorna plus landsbygds�����������������������������
frågorna. Madeleine Burwick(s) har hand om de ”mju������������������������������
ka” frågorna som skola, vård och omsorg.
����������������������������
Det verkade
inte råda några stora motsättningar mel������������������
lan den borgerliga majoriteten och oppositionen i landsbygdsfrågorna.
�������������������������
– Vissa saker som till exempel väg och gatufrågor är
svårare
och mer
tidskrävande
att lösaoch
på landsbygden
Vägverkets
ansvariga
informerar
svarar på frå-än
i tätorten
eftersom
det är statenStefan
som harHanna
ansvagor om Uppsala
vägbygget.
Kommunalrådet
retﬁnns
för vägarna.
I
Uppsala
kommun
har
vi
en
stor
på plats inhämtar synpunkter och svarar på andel
fråsom
bor
landsbygden
och det
speciella krav,
gor om på
kommunens
åtgärder
för ställer
traﬁksäkerheten.
sade Erik Pelling.
Några frågor som kan dyka upp under kvällen
är:
Vägverket
och Svevia informerade om
När blir allt klart? Varför går vägbygget så sakta?
spurten på 288:an
Hur och var blir påfarterna till 2+1-vägen? Blir det
Nu
närmar
sig slutspurten för
vägarbetena
på infor288:an
några
pendlarparkeringar?
Kommer
det någon
mellan
Jälla
och
Hov.
Alla
som
dagligen
åker
sträckan
mationstavla om bygden? Varför slutar gång- och cykan
under våren
vänta sig”Rasbomacken”
en del nya störningar.
kelvägen
mitt emellan
och Lejsta?
Detdet
kangångbli störningar
i traﬁken
längsÄlby
288:an
slutBlir
och cykelbana
mellan
ochnär
Jälla?
spurten
nu
är
på
gång,
ﬁck
alla
som
kom
till
RiS
årsmöte
Hur blir det med skolbarnen och deras hållplatser?
veta.
Lasse
frångåTraﬁkverket
Hur Projektledaren
ska bussarna till
och Bengtsson
från Uppsala
och vilka
fanns
tider?på plats och informerade.
Sträckan
är nu nästani bygden,
klar.
Blir det Jälla-Älby
bättre gatubelysning
till exempel
–
Men
det
kan
bli
störningar
när
sträckan
ska asfalvid Tuna?
teras på nytt och när Välkomna!
sedan vajerräcken ska sättas upp,
varnade han.
Informationsskyltar har också satts upp både vid Jälla
och vid Älby där man rekommenderar traﬁkanterna att
välja andra vägar om möjligt när slutspurten kommer
Nu prövar Stavby skola nya grepp för att göra mateigång.
matiken
gripbar
för eleverna.
varit
På denlättare
nybyggda
sträckan
mellan Lärarna
Älby ochhar
Gåvsta
på
vidareutbildning
i
den
speciela
pedagogik
som
anåterstår fortfarande en hel del arbete.
vänds,
och
nu
har
kommunen
och
kyrkan
också
kommit
– De är mycket vatten på fälten där så vägen måste
överens omberättade
markfrågan.
ska det alltså
anläggas
en
förstärkas,
LasseNu
Bengtsson.
Det sker
och har
”matte-trädgård”
vid
Stavby
skola
på
mark
som
delvis
skett genom att 36 000 pålar kommer på plats.
hört
till kyrkan.
Lasse
Bengtsson kunde också berätta att budgeten för
Pengar
till projektet
från Uppsala
vägbygget
ligger påkommer
400 miljoner
kronor kommun.
för sträckan
Jälla-Hov och att budgeten hålls. De arkeologiska
ut������ � �������
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grävningarna kostade 46-47 miljoner kronor.
Conny Söderholm, Svevias platschef, berättade att
beläggningsarbetet kommer igång i slutet av april- eller
början på maj beroende på vädret.
– Det tar sex-sju arbetsdagar om det är uppehållsväder, sade han.
Man ska försöka hålla två körfält öppna, men det
���� ������
���������
kanske
inte går
överallt.������� ���� ������� ����� �����
�������
����� ������ ����
������
���� ���� ��������
– När ”toppingen”,
som�������
det översta
asfaltskiktet
kalllas,
är klar följer hålslagning för räckena och vajerspän����������������������������������������������������
ning,
fortsatte Svevias platschef.
���������������������������������������������
Under april kommer också uppsättning av viltstängsel
att
inledas.
Invigningenför
avatt
sträckan
Jälla-Hov
beräkDetta
är ett EU-projekt
öka kunskap
och förstånas
ske
runt
27
september,
men
traﬁken
kan
komma
att
else mellan elever från EU:s alla medlemsländer och
släppas
på tidigare där
vägen
färdig. För och
resterande
kallas ”YES-event”.
Många
avär
aktiviteterna
studiesträcka
av
288:an
kan
det
bli
byggstart
tidigast
hösten
besöken eleverna kommer att göra sker inne i Uppsala,
2013
berättade
projektledaren
för
sträckan
Hov-Alunmen värdskola är Gåvsta skola.
da,Så
Conny
Lassfolk.
många
besökare till bygden ställer också krav på
– Det blir färdigt
tidigast
hösten
2015, så
upplyste
han.
värdfamiljer
som kan
ta emot
eleverna,
fortfarande
Det
är
14
km
väg
som
ska
byggas
där
den
beﬁntliga
söker skolan hjälp med det.
vägen
så dig
traﬁkanterna
kan
räknakontakta
med attAnn
det Cablir
Kan dugår,
tänka
att ta emot
elever
mycket
störningar
i traﬁken
under tiden.
rolin Lundgren
eller
Åsa Wanhainen
på Gåvsta skola
Vägen
ska
växla
mellan
10 och 74
13 78.
meters
bredd,
telefon 018-727 14 84 eller 018-727
Mailadresså
det
blir
inte
2+1
hela
sträckan,
utan
bara
där
är
serna är: ann.carolin.lundgren@uppsalaskolor.nettdet
eller
möjligt.
Vägen ska byggas för att bli 100-väg, svarade
asa.wanhainen@uppsalaskolor.net
Conny Lassfolk på direkt fråga.
om sträckan
få
FörHar
att du
det frågor
ska fungera
behöverHov-Alunda
du kunna ta kan
emotdu
dem
svar
på
mejl
till
conny.lassfolk@traﬁkverket.se
och skjutsa och hämta mellan olika evenemang som de
deltar i. I gengäld kan du få vänner för livet, vem vet.

Britt
ElvaMattsson
företag och omvald
föreningar som
i bygden ﬁnns med och
sponsrar,
allt
från
Företagsamma
kvinnor och Rasbo
RiS ordförande
kyrkoråd till Hall 2000 och ICA Allköp.
Inför RiS årsmöte hade Britt Mattsson klargjort att hon
inte tänkte ställa upp för omval. Men dagarna
före stäm������ � �������
man stod det klart att valberedningen inte hade hittat
någon ny kandidat, så Britt ställer upp för ytterligare ett
år och omvaldes.
Vill du veta hur styrelsen i sin helhet ser ut rekom���������������
menderar vi ett besök på RiS hemsida: www.rasbo.org.
������ ��� ������� �� ��� ��������� ������ ������� �� ����
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Detta
är nummer 2 av Ristaren 2012. Nummer 3 har
����������������������������������������������������������
manusstopp
3 mag och utgivning 1 juni april.
���������������������������������������
Har ni material från föreningar, eller från bygden, tips
��������������������������������������
eller
annonser eller artiklar, skicka dem till

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

Årets Ristare utsedd

Byvandring

RiS har utsettt Årets Ristare
2011. Valet föll på Ulla Eriksson, Björndal, Rasbokil. Hon
ﬁck motta diplom och blommor
i samband med RiS årmöte 7
mars.
RiS styrelse hade fått in ﬂera
riktigt bra förslag, men valet föll
slutligen enhälligt på Ulla för
hennes oegennyttiga arbete med
att hjälpa andra personer. Motiveringen löd:
”Värme, godhet, omtanke
och medmänsklighet är några
av många ord som kan beskriva
dig. Ditt hem är alltid öppet för
Ulla Eriksson,och Britt Mattsson (till höger).
alla, även om ert arbete på gården
kräver stora arbetsinsatser. Du ställer upp för gammal som ung. Du har ett
stort engagemang för såväl djur som människor, utan att du sätter dig själv i
centrum. Det gör dig till en högt uppskattad person i bygden och vi är stolta
att få utse dig till Årets Ristare.”
– Det här är ett pris för hela familjen. Utan deras stöd skulle jag inte kunna
göra det jag gör, kommenterade en rörd pristagare efter årsmötet.
Ulla och hennes man Alf är mjölkbönder på gården Björndal.
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Rasbo i Samverkan inbjuder till en kväll för

FRAMTIDENS KVALITETER I
BYGDENS LIVSMILJÖER INOM
TRAFIKSÄKERHET OCH KOLLEKTIVTRAFIK
Onsdagen den 9 maj kl. 19 Matsalen, Gåvsta Skola
Kom.råd Stefan Hanna (C) och Gatu- o Traﬁkdir. Tom Karlsson
• Gång-, cykel och hållplatssäkerhet sträckan Jälla-Hov (288:an)
• Gång- och cykelvägen ”Rasbomacken” – Lejsta ”Varken det ena eller
det andra?”
• Traﬁkmiljön i Gåvsta, hastighet, belysning, gång- o cykel

söndagen den 13 maj kl 13
Klivinge Rasbokil vi tittat efter
skomakartorpet och skjutbanan
Samling vid vägskälet till
Klivinge
Medtag kaffekorg
Rasbokils Hembygdsförening

Rasbokils
Bygdegårdsförening

Hyr bygdegården för fester och
sammankomster.
Bygdegården är väl utrustad för
att ta emot 100 personer.
Hyreskostnad: 1000 kr/dygn
Övervåning + del i kök:
350 kr/dygn
Möjlighet att endast hyra bord
ﬁnns: 50 kr/bord
För mer information ring
018-351188 och prata
med Håkan eller Eva

90 -Årsjubileum

Olands Hembygdsgille
ﬁrar 90 år 2012
Ett antal arrangemang kommer
under året att genomföras
Annonsering till varje tillställning via
www.gamla-grenome.se
Alla är välkomna till
jubileumsﬁrandet

Årsstämma

Rasbo Hembygdsgille.
Söndag den 13/5 kl.19
Gammelgården, Gåvsta.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Underhållning, kaffe.
Välkomna

• Kommunens ”ribba” för traﬁksäkerhet och tillgänglighet på sträckan
Hov-Alunda (288:an)
• Tillväxtkommunens mått på utveckling av Rasbobygden
Upplands Lokaltraﬁk informerar om
• Tidtabell och turhantering efter öppning av nya 288:an
• Nytt entreprenadavtal – busstandard, miljömål, ökat resande, tillgänglighet, biljetthantering
• Skolskjutsverksamheten ”bylinjerna” – bara skolskjuts eller även allmänhet
• ULs säkerhets- och servicemål på sträckan Jälla-Alunda

VÄLKOMMEN – TILLSAMMANS GÖR VI BYGDEN BÄTTRE!

Sticksugen?

Är du sugen på att sticka en varm
tröja om våren dröjer? Eller kanske till nästa vinter?
Nu behöver du inte åka till stan
för att hitta dina garner för butiken i Vallbylund med godis och
leksaker utökar nu också med en
garnavdelning.
Det verkar alltså som om vi i Rasbobygden nu får två butikscentra,
ett i Vallbylund alltså med ICA
och småbutikerna sydväst därom,
och ett i Gåvsta vid gamla macken
med matställen, blommor och
presenter.

