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Lydinge säteri satsar på hästarna

– Det här är vårt hem och vår bas för hela familjen 
nu, säger Anna Junzell-Månsson, som ändå ännu job-
bar några dagar i veckan på sitt gamla arbete i Stock-
holm.
 Gården som nu omfattar 189 hektar har gamla anor 
och här bodde en gång i tiden ledamoten i svenska aka-
demin Claes Fleming. På hans tid var stora huset rena 
biblioteket och Claes Flemings boksamling utgör i dag 
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stommen i Uppsala universitetsbibliotekets samling 
av fransk 1700-tals litteratur. Claes var dock barnlös 
och efter honom har säteriet vandrat runt bland olika 
ägare.
 Jordbruksmarken är utarrenderad till Clas Åkesson. 
Betesmarken används växelvis mellan gårdens hästar 
och Roslagsfår och Åkessons kor.
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Vi gratulerar!
Gåvsta skola klass 5-6 som gjorde mycket 

bra ifrån sig i skol-DM i innebandy. 
Killarna vann DM-titeln och tjejerna 

tog bronsmedaljerna.

Från att en gång i tiden haft en mönsterladugård för 

kor har nu Lydinge säteris ladugård förvandlats till 

ett stall med 25 boxar och alla moderniteter som be-

hövs för rationell hästhållning.

Lydinge har också en statarlänga med historia. Nu 
är den omvandlad till lägenheter som hyrs ut till 
den som också hyr en stallplats eller två för sin/a 
häst/ar.
 Här fi nns ännu några lägenheter att hyra, främst 
tvårummare, för ridintresserade som kan få sitt 
lystmäte i nytt ridhus och paddock utomhus.
 – Hade jag bara velat hyra ut lägenheterna hade 
det varit fullt, men jag ville ha den här hästprägeln 
på alltihop, säger Anna Junzell-Månsson.
 Det är Anna Junzell-Månsson med eget stort 
hästintresse och hennes man som ligger bakom 
säteriets förvandling som började för cirka två år 
sedan när hon och hennes man tog över som ägare. 
Från gård i Värmland till villa i Danderyd tog fa-
miljen sedan steget till Lydinge där familjen bor i 
huvudbyggnaden. Den är från 1700-talet.



Kyrkomiljön i fokus
Miljön runt bygdens kyrkor har varit föremål för granskning och utredning 
av Uppsala kommun genom Dan Thunman. I exempelvis Rasbokil har res-
triktioner införts för framtida byggnation i kyrkans närhet. Sådana blir det 
inte för miljön runt Rasbo kyrka.
 Dan Thunmans utredningsuppdrag är en del av kommunens arbete med att 
ta fram en ny översiktsplan.
 Dan Thunman presenterade sitt arbete när han mötte företrädare för RiS 
den 11 april i samband med AU-möte. Rasbo är en så kallad häradskyrka och 
sådana har sedan gamla tider haft särskild betydelse i kyrkliga sammanhang. 
Nu har Rasbo kyrka också status som riksintresse. 
Ett resultat av mötet i Rasbo blev att miljön runt Rasbo kyrka inte behöver 
några  restriktioner i det korta perspektivet, men det fi nns saker att ta hänsyn 
till vid planering för eventuell framtida expansion och byggenskap i kyrkans 
närhet. Inför möjligheterna att utveckla Gåvsta till centrum för hela bygden 
behövs en grannlaga planering. 
 Det handlar bland annat om siktbarhet mot kyrkan från omgivande terräng 
liksom utsikten från kyrkan, som inte får skymmas, samtidigt som det inte är 
fel att kyrkans plats som ”centrum i byn” förstärks.

Gårdsmarknad i Ströja 
den 28 maj  från kl 10.00

Unikt tillfälle att FYNDA. Kaffe 
med dopp • Korv med bröd •

 Ponny ridning  
Skyltat från Hallstaviksvägen 

VÄLKOMNA

Hembygdsdag i Rasbokil
söndag 7 augusti kl 12

inleds med friluftsgudstjänst
därefter serveras en lättare lunch

Tema Ängsladan
Historik och hur man renoverar 

med äldre hantverk.
Tillfälle för nya och gamla

Rasbokilare att träffas

Rasbokils Hembygdsförening

Midsommar i Rasbokil
Torsdag 23 juni kl 18.30

Klädning av midsommarstången
Vi samlas vid hembygdsgården.

Midsommarafton
Fredag 24 juni kl 13

Resning av midsommarstången.
Dans och lekar för barnen.

Servering med kaffe och korv.
Tävlingar och lotterier.

Midsommardagen
Lördag 25 juni kl 12

träffas vi vid bygdegården 
för gemensam resa till 

Vattholma för den 
traditionella dragkampen. 

Rasbokils Hembygdsförening
och Bygdegårdsförening

Nationaldag
6 juni kl 13

Bygdegården Rasbokil
Firar vi med att dela ut en 
minnesgåva till alla födda i 

församlingen 2010.
Servering & Korvgrillning, Lekar

Församlingen, Bygdegården och
Hembygdsföreningen i Rasbokil

Medtag gärna fi lt

GÅRDSFEST PÅ VÄSSARN
Lördagen den 13 aug  kl 14.00

Konstutställning med
Ikonmålare Rose-Marie Rönnblom

Frälsningsarmén   
Tuna Församling

Folkfest, dieselrök, spänning och dramatik när Upplands snabbaste 
traktorförare ska koras • Levande musik av The Mercury band • 
Utställare mm • Servering  kaffe korv hamburgare

     Arr. Stavby  Tuna Stavby LRF och Stavby Bygdegårdsförening
Servering  Tuna och Stavby 4H

 Vill du köra eller vara med bland utställarna, ring Rolf N. 073-9763682

RiS agerar i sopfrågan
Rasbo i Samverkan vill att invånarna i Tuna och Stavby ska få tillträde till 
återvinningscentralen i Alunda. Den är för närvarande öppen bara för invå-
nare i Östhammars kommun.
 Östhammars kommun har nyligen presenterat en avfallsplan om sophan-
teringen i kommunen. Vid senaste styrelsemötet i RiS fanns Bertil Alm från 
Östhammars kommun med som inbjuden och presenterade planen. Beslut 
togs om att svara med ett remissvar från Ris på Östhammars planer.
Remissvaret på planen är nu sänt till tekniska nämnden i Östhammar och 
pekar på att många av de boende i Stavby och Tuna på många vis gynnar 
näringsidkare i Alunda och nyttjar övrig service där. De borde därmed också 
kunna få tillgång till miljöstationen där.  
 ”För att undvika onödiga transporter, långvarig och farlig lagring av grov-
sopor samt att undvika uppkomst av farliga deponier i naturen, så bör boende 
i Tuna och Stavby församlingar i Uppsala kommun beredas tillträde till åter-
vinningscentralen i Alunda”, skriver Ris i sitt remissvar.
 Även hantverkare och andra småföretagare verksamma på orterna runt 
återvinningscentralen borde kunna få tillträde genom abonnemang eller lik-
nande, föreslår RiS, som även rekommenderar tjänstemännen i respektive 
kommun att träffas och komma överens om ett fördjupat samarbete över 
kommungränserna.
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Stavby Traktor-race
Söndag den 24 juli

Vid Stavby bygdegård

Kl.17.00 Entrén öppnar
(30:- vuxen, barn gratis)
Kl.18.15  Uppvisn. av Dannemora MC         Kl.18.15  Uppvisn. av Dannemora MC         
Kl.19.00 Traktor-racet startar


