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Detta är ett EU-projekt för att öka kunskap och förstå-
else mellan elever från EU:s alla medlemsländer och 
kallas ”YES-event”. Många av aktiviteterna och studie-
besöken eleverna kommer att göra sker inne i Uppsala, 
men värdskola är Gåvsta skola.
 Så många besökare till bygden ställer också krav på 
värdfamiljer som kan ta emot eleverna, så fortfarande 
söker skolan hjälp med det. 
Kan du tänka dig att ta emot elever kontakta Ann Ca-
rolin Lundgren eller Åsa Wanhainen på Gåvsta skola 
telefon 018-727 14 84 eller 018-727 74 78. Mailadres-
serna är: ann.carolin.lundgren@uppsalaskolor.net eller t eller t
asa.wanhainen@uppsalaskolor.net

För att det ska fungera behöver du kunna ta emot dem 
och skjutsa och hämta mellan olika evenemang som de 
deltar i. I gengäld kan du få vänner för livet, vem vet.
 Elva företag och föreningar i bygden fi nns med och 
sponsrar, allt från Företagsamma kvinnor och Rasbo 
kyrkoråd till Hall 2000 och ICA Allköp.

��������������

���������������
������ ��� ������� �� ��� ��������� ������ ������� �� ����
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������

��������������������������������������

���������������������������
Nu prövar Stavby skola nya grepp för att göra mate-
matiken lättare gripbar för eleverna. Lärarna har varit 
på vidareutbildning i den speciela pedagogik som an-
vänds, och nu har kommunen och kyrkan också kommit 
överens om markfrågan. Nu ska det alltså anläggas en 
”matte-trädgård” vid Stavby skola på mark som delvis 
hört till kyrkan.
Pengar till projektet kommer från Uppsala kommun.
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Vägverkets ansvariga informerar och svarar på frå-
gor om vägbygget. Kommunalrådet Stefan Hanna 
fi nns på plats inhämtar synpunkter och svarar på frå-
gor om kommunens åtgärder för trafi ksäkerheten.

Några frågor som kan dyka upp under kvällen 
är:
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 infor-
mationstavla om bygden? Varför slutar gång- och cy-
kelvägen 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!

Trafiklösning på väg i Gåvsta
En gång- och cykelbana ska stå klar under hösten förbi gamla Gåvsta-
hemmet, i korsningen mellan vägen till Frötuna och Länna.  Det löftet 
gavs vid vägmötet den 9 maj.
 Sämre ser det ut för cykelbana hela vägen från Jälla till Rasbo. Om 
inte kommunen och Trafikverket gör omprioriteringar kommer det dröja 
med en sådan.
 Det var Tom Karlsson, gatu- och parkchef i Uppsala kommun som 
gav både de positiva och de negativa beskeden vid mötet.
 Dessförinnan hade kommunalrådet Stefan Hanna(c) givit sin syn på 
vikten av landsbygdsutveckling inom Uppsala kommun. Han uppma-
nande också till studier av centerns landbygdsutvecklingsprogram.
 – Ett 40-våningshus vid rondellen i Rasbo har jag hört förslag om, och 
det är sådana initiativ och idéer som behövs, och de måste komma från 
landsbygden, menade Stefan Hanna.  
 Lite grand på skämt genomfördes också en handuppräckning för och 
emot ett 40-våningshus, ett ”Turning Rasbo”. De som var för var i klar 
majoritet. Så visst är Rasbobygden positiv till djärva idéer.
 Att det blir cykelväg genom nya området Vaksala-Lunda – eller Lind-
backen som det kallas – är klart. Därmed blir det ju bara en kort sträcka 
kvar från Grönviken till Älby, försökte Lars-Gunnar Karlsson med flera 
argumentera för cykelväg, men Tom Karlsson såg skeptisk ut, och Ste-
fan Hanna kunde heller inte lova något.
 Att den oavslutade cykelvägen från Gåvsta till Lejsta ska färdigställas 
finns det heller inte stort hopp om. Mer hopp finns det för förbättringar 
för gång- och cykeltrafiken inom Gåvsta längs Gåvstavägen. Tom Karls-
son lovade att man tittar på detta.
 Att säkerheten längs nya 288:an är dålig för cyklister och gående 
räcker inte som argument för en cykelbana eftersom kostnaderna är så 
höga, upp mot 20 miljoner kr i dagsläget. Att säkerheten är eftersatt 
belystes med farorna för dem som ska ta sig över nya 2+1 vägen till 
busshållplatserna.
 – Skriv in till kommunens trafiksäkerhetsråd, uppmanade Stefan Han-
na. Jag är ordförande i det, och med de experter vi har kan vi titta på 
detta, lovade Hanna.         BERTIL LUNDVIK

Rasbo Vårdcentral
Rasbo husläkarmottagning 

semesterstängt v 28-31.
Distriktssköterskemottagningen är 

öppen v 26–33 med begränsad beman-
ning. OBS! Vecka 30-33 fredagar 

stängt.

Rasbokils 
Bygdegårdsförening

Hyr bygdegården för fester och sam-
mankomster. Bygdegården är väl rus-

tad för att ta emot 90 personer.
För mer information ring 

018-351188 och prata med 
Håkan eller Eva

Nationaldag
6 juni kl 13

Bygdegården Rasbokil
Firar vi med att dela ut en 

minnesgåva till alla
födda i församlingen 2011

Servering & korvgrillning, Lekar

Församlingen, Bygdegården och
Hembygdsföreningen i Rasbokil

Medtag gärna filt

Midsommar i Rasbokil
Torsdag 21 juni kl 18.30

Midsommarstången smyckas
vi samlas vid hembygdsgården

Midsommarafton
Fredag 22 juni kl 13

Resning av midsommarstången
Dans och lekar för barnen. Servering 

med kaffe och korv. Tävlingar och 
lotterier.

Midsommardagen
Lördag 23 juni kl 12

träffas vi vid bygdegården för gemen-
sam resa till Vattholma för den 

traditionella dragkampen.

Rasbokils Hembygdsförening
och Bygdegårdsförening

Nionde årgången av Stavby Traktor-race 
Söndag den 22 juli vid Stavby bygdegård

( 26 km nordost Uppsala väg 288)
Kl.17.00 Öppnar entrén (30 :- vuxen barn gratis). Kl.19.00 Traktor-
racet startar. Folkfest, dieselrök, spänning och dramatik när Upp-

lands snabbaste traktorförare ska koras. Utställare mm.
Servering  kaffe korv hamburgare

Arr. Stavby  Tuna Stavby LRF och Stavby Bygdegårdsförening
Servering  Tuna och Stavby 4H. Huvudsponsor Mergol AB Trevlig sommar!



Frågor och svar om bussturer
Drygt 50 personer kom till mötet arrangerat av RiS i Gåvsta skolas matsal 9 
maj för att få svar om trafikfrågor och bussturer. Det kom flera positiva besked, 
men också en del negativa.
 Stefan Adolfsson, trafikchef vid UL, berättade om förändringarna som gäl-
ler sedan UL övertagits av Landstinget. Kollektivtrafikresandet ska öka med 
100 procent till 2020, så det vill till att man också underlättar för resenärerna 
för att locka nya resande. Positiv nyhet i den riktningen är att alla nu kan åka 
med skolbussarna. 
 – Blir det fullt någonstans visar det på ett behov, och då kommer vi kunna 
öka trafiken på den sträckan, lovade Stefan Adolfsson.
Exakt vilka turer och busslinjer som ska trafikera under hösten är ännu inte 
klart.
 – Vi vet inte när väg 288 är klar. Det är ett problem för vår trafikplanering. 
Men förhandlingar pågår med bussbolag och med Trafikverket. Så fort vi har 
besked kommer vi att informera.
 Några förändringar är redan klara. Från andra söndagen i december, det vill 
säga 9 december, är det tidtabellbyte. Stefan Adolfsson gav följande besked:
 – Från tidtabellsbytet kommer inte linje 886 att köras längre. I stället ska 
linje 811 också ta den trafiken men köra nya vägen med en turtäthet på cirka 
var 30:e minut, och under morgnar och kvällar med trafik var 15:e minut.
 – Det kommer också en ny linje 107 som ska gå från Gåvsta till Vreta tur och 
retur via Akademiska sjukhuset, också den med 15-minuterstrafik vid högtra-
fik, och den ska fortsätta minst till midnatt på kvällarna.
 – Linje 816 ska köra som i dag, med vissa turer in till Uppsala. 805 ska fort-
sätta som förut till Hallstavik via Lejsta, sade trafikchefen vid UL.
 Det här väckte en del frågor och protester från boende vid Lejsta och Hen-
riksberg: Hur ska vi kunna åka buss med de glesa turerna, undrade någon.
 Så den frågan måste UL titta närmare på, det insåg även Stefan Adolfsson. 
Även frågan om hur man ska kunna ta sig med buss mellan Gåvsta och Alunda 
måste granskas närmare. 
 Stefan Adolfsson berättade också om det nya avtal som gäller från 12 juni 
med bussentreprenörerna som ska öka säkerhet och komfort.
 En av de närvarande på mötet slog ett slag för pensionärskortet som kostar 
cirka 3000 kr per år.
 – Då kan man åka till Gävle eller till Arlanda eller Östhammar. Det är bra, 
tyckte hon.       BERTIL LUNDVIK

Midsommafton på 
Gåvsta Gammelgård
Fredagen den 22 juni 2012 

Kl 12:  Samling för klädning av 
stången.

Kl 13:  Midsommarstången reses,
spelmansmusik, midsommar-

dans, fiskdamm, glass till barnen 
Kaffe ur egen kaffekorg.

Välkommen 

Rasbo Hembygdsgille

Nationaldagen
6 juni firas på  

Gåvsta Gammelgård,
klockan 18 med sång och spex 

genom Sverige
av  och  med Våghalsarna

Frågelek • Tal • 
Kaffebjudning

            

Hembygdsdag i Rasbokil
Söndag 5 augusti kl 12

Inleds med friluftsgudstjänst
därefter serveras en lättare 

lunch. Tillfälle för nya och gamla
Rasbokilare att träffas.

Tema Ängslada

Rasbokils Hembygdsförening

Fotbollsskoj
För vem? Fotbollssugna barn 

födda 2004-2009
När? 25 juni - 28 juni

Tid? 10.00-12.00
Var? Rasbokils Bygdegård

Anmälan och info
Henrik Höök 25 43 95, 

0708-957748
kilensif@gmail.com

Kilens IF

Midsommar på Gammel-
Gränome 2012 

Vi klär midsommarstången den 
21 juni kl. 18.00. 

Kom med blommor. Vi bjuder på 
kaffe och saft. 

Midsommarafton den 22 juni 
böjar kl. 13.00 

då vi reser midsommarstången.
Underhållning med musik och 
trolleri, tombola, fiskdamm. 

Kaffe med bärtart.
Entre vuxna 40:-. Barn gratis.

Manusstopp Ristaren 12 augusti. 
Material till bertil.lundvik@upp-
sala.mail.telia.com eller 
Skarvreten 1, 755 95 Uppsala

RASBOLOPPET
Lördagen den 15 september planeras en folklig invigning av nya väg 288. 
Det sker med motionslopp med mera på nya vägen innan trafiken släpps 
på. Centrum för aktiviteterna planeras bli vid den nya rondellen vid infar-
ten till Gåvsta. 

Alla föreningar i bygden som på något vis vill medverka med att visa upp 
sin verksamhet, är välkomna att anmäla sitt intresse till Gunilla Zetter-
ling som för Rasbo i Samverkans räkning samordnar det hela. 
Flera föreningar är redan med i planeringen.

Gunilla Zetterling nås på telefon 018 – 35 12 60, 070 – 282 12 60
Eller mail: gunilla.zetterling@telia.com

Beläggning på väg 680?
Vid ett möte mellan representanter för RiS och Trafikverkets Håkan Jansson 
och Anders Jordeby i april fick Ris lite positivt gensvar för möjligheterna att 
lägga asfalt på väg 680 mellan Rasbomacken och Rasbokils kyrka. RiS har 
länge krävt bättre underhåll där. Vägen finns högt upp på min prioriteringslista, 
sade Anders Jordeby.


