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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.
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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!

Rasbobygdens dag som planerat
En festlig dag med uppvisningar och utställningar av bygdens fören-
ingar, med radiobilar, rallybilar, cartingbilar, underhållning, korv 
och kaffe, tipspromenad, barngymnastik, invigningstal, djur att be-
undra och kela med för de mindre – och så förstås 288:anloppet. Det 
är ett axplock av vad som väntar alla som kommer till området runt 
Skeke-rondellen i Rasbo lördag den 15 september.

På ett planeringsmöte den 29 augusti då representanter från bygdens 
föreningar och RiS styrelse möttes för att diskutera planeringen var alla 
eniga om att dagen ska genomföras.
 Ett problem för planeringen och genomförandet är de geo-tekniska 
problem som Trafikverket har med vägens nya sträckning mellan Örby 
och Skeke. Vid ett möte med RiS den 29 augusti framkom att vägen mås-
te ligga till sig under en längre tid än beräknat för att alla sättningar ska 
försvinna. Innan dess kan inte sträckan beläggas med asfalt och därmed 
kan heller inte 288:anloppet genomföras på den delen. Troligen blir inte 
sträckan Örby-Skeke helt klar förrän under våren-försommaren 2013.
 Eftersom vägens färdigställande i övrigt löper på enligt planering så 
anser Uppsala kommuns och Östhammars kommuns representanter att 
det är helt OK att inviga vägen nu den 15 september. Efter invigningen 
kommer för övrigt en av de deltagande löparna att bli finanskommunal-
rådet Fredrik Ahlstedt (m).
 Huvudalternativet för loppet är nu i stället att det går åt andra hållet, 
alltså från Rasbo, Skeke, i riktning österut mot Hov. Det betyder att tra-
fiken stängs av under några timmar på lördagen och leds om på gamla 
vägen genom Lejsta.
 Entreprenören Svevia är positiv till en sådan lösning men beslutet 
måste fattas av Trafikverket. När detta skrivs är beslutet ännu inte taget.
 Det finns dock även en plan B. Då utnyttjas den två kilometer långa 
del av sträckan Skeke- västerut som är belagd. De som ska springa sex 
kilometer måste då löpa denna sträcka tre varv.
 – Det är ett sämre alternativ, men det fungerar, menar Leonard Jans-
son från Rasbo IK som engagerat sig hårt i genomförandet av loppet.
 Allt eventuellt överskott som uppstår kommer att delas mellan delta-
gande föreningar.                Forts. nästa sida

BERTIL LUNDVIK  

Program för 
Rasbobygdens dag 15 september
Under hela dagen lokal ”förenings-
mässa”.
10.00 – 10.30 
Musik med bland andra Rasbo spel-
manslag. Efteranmälningar till loppet 
och utdelning av nummerlappar pågår 
i tält i närheten av rondellen och star-
ten.
10.30 
Invigningstal av kommunstyrelsens 
ordförande Fredrik Ahlstedt (m), Upp-
sala och Jacob Spangenberg (c), Öst-
hammar samt någon representant från 
vägbyggarna.
11.00 
Start för lopppet.
12.00 
Riksantikvarieämbetets utgrävningsle-
dare Fredrik Larsson berättar om fynden 
som gjordes under utgrävningarna.
13.00 
Prisutdelning.
13.30 
Flyguppvisning inne i Hall 2000 med 
modellflygplan.

Detta är nummer 4 av Ristaren 2012. Nästa nummer utkommer 
slutet av oktober. Manusstopp 10 oktober. 
Redaktör är Bertil Lundvik. Tips, annonser eller artiklar och bil-
der, skickas till:
bertil.lundvik@uppsala.mail.telia.com. Eller per post till Skarp-
vreten 1, 755 95 Uppsala.
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Rasbo Skytteförening
Håller till vid skjutbanan i närheten 
av Hovgårdstippen. Under vintern 
skjuter vi luftgevär i skyttepaviljong-
en. Sommartid skjuter vi korthåll ute 
på 50-metersbanan och korthålls-
fältskytte på tävlingar ute i länet.  Ak-
tuellt just nu luftsäsongen drar igång 
onsdag 3 oktober kl 18. Om du är in-
tresserad kontakta Leonard Jansson, 
tfn 36 80 76 , Kim Gjerdingen, tfn 076-
800 61 51.

Stort TACK
till alla som skrivit på vårt upprop för 
att få paketutlämning till ICA Rasbo i 
Vallby. Gensvaret har varit över för-
väntan. Under hösten kommer vi att 
uppvakta Posten. Med så många un-
derskrifter i ryggen hoppas vi kunna 
få igenom vår vilja. 

Centerkvinnorna i Rasbokil  
 

Ungdomsverksamheten i 
Rasbokil fortsätter

Planering för verksamheten pågår 
och förmodligen blir det med inrikt-
ning mot musik till att börja med. Vi 
ber att få återkomma med datum och 
program via övrig verksamhet, pasto-
ratets hemsida (www.svenskakyrkan.
se/rasbo) och affischer. Kontaktper-
son är Marie Sörvik på 070-873 99 
91 eller marie.sorvik@otmetka.com. 
Meddela gärna om du vill ha ett mail 
eller sms när verksamheten startar 
upp eller bara vill veta vad det är vi 
kan erbjuda.  

 Hälsningar Rasbokils kyrkoråd
   

Kulturvecka
i Rasbokils Bygdegård

vecka 43 torsdag till söndag
Barnaktiviteter med bl a skära pum-
por, målar och pysselstationer. Barn-
disco m m. Vuxenaktiviteter med bl a 
bokbytarkväll, whiskyföredrag (prov-
ning), Pubkväll m m.

Rasbokils Bygdegårdsförening

Rasbokils
Bygdegårdsförening

Hyr bygdegården för fester och sam-
mankomster. Bygdegården är väl 
rustad för att ta emot 90 personer. 
För mer information ring 018-35118 
och prata med Håkan eller Eva

4H-dag i Rasbo
Under hela dagen den 15 september blir gärdet intill rondellen använt som 
”mässområde” där bygdens föreningar presenterar sin verksamhet. Eftersom 
det just detta datum är nationell 4H-dag passar exempelvis Upplands Tuna 4H 
på att förlägga sin del av detta firande till Rasbo och kommer fylla djurhagarna 
med gulliga djur som kaniner, höns och får. 
Motoruppvisning och show
Rasbo MK visar upp delar av sin breda verksamhet genom att ställa ut några 
olika tävlingsbilar för rally och carting. Man bjuder också på uppvisning av 
radiobilar på vägavsnittet närmast rondellen.
Uppvärmning inför loppet
Rasbo gymnastikförening ställer upp med några ledare som från scenen leder 
en gemensam uppvärmning inför loppet. 
Hembygdsföreningarna
Hembygdsföreningarna i Rasbo, Oland och Rasbokil reser tält där man presen-
terar sin verksamhet och säljer böcker om bygden, bl a den nya boken om livet 
i Rasbokil under 1800-talet av Ingvar Eriksson och Maj-Lis Lundblad.
Rasbo hembygdsgille presenterar och säljer sin nya bok Rasboglimtar 2012.
Röda Korset visar hjärtstartare
Hjärtstartare utplacerade på ställen där mycket folk rör sig kan rädda liv. Hur 
en hjärtstartare fungerar demonstreras av Röda Korset. Visste du för övrigt att 
det finns hjärstartare i Rasbobygden? En är placerad i Hall2000 och en finns i 
Ica Vallby.
Korv och kaffe med dopp
Föreningen för företagsamma kvinnor i Rasbobygden ansvarar för försäljning-
en av kaffe med bröd och får extra hjälp av RiS styrelse.
Idrottsföreningarna
Mycket ideellt arbete för genomförandet av loppet och hela Rasbobygdens dag 
ligger på idrottsförenngarnas olika sektioner som ställer upp med mängden 
av funktionärer som tar emot anmälningar, delar ut nummerlappar, svarar för 
tidtagning med mera.
Omklädning och dusch
Hall 2000 ställer upp med omklädningsrum, duschar och toaletter för de som 
behöver före och efter loppet.
Skolutmaningen
De tre skolorna i Gåvsta, Stavby och Tuna har utmanat varandra i 288:anlop-
pet, där vinnande skola blir den som ställer upp med flest löpare i förhållande 
till antal elever på skolan. Alla elever får delta gratis.
Gratis motion för familjer
Familjer med mindre barn som vill promenera i loppet med eller utan barnvagn 
finns det också plats för och ingen anmälningsavgift tas ut för barn och ungdo-
mar från bygden upp till 6 år. För elever se ovan!
Priser
Till de bästa i respektive tävlingsklass utdelas förstås priser vid prisutdelningen 
klockan 13. Priser lottas även ut i motionsklasserna.
Länsförsäkringar bjuder alla deltagare på glass!

Varmt välkomna!

Ökat välbefinnande
Några lokala företagare inom häl-
sobranschen inbjuder till en dag där 
välbefinnandet står i fokus. I Tunako-
jan erbjuder man under lördag den 
22 september mellan 10 och 16.30 
en dag då massage, fotbad, yoga och 
information om kommande pilgrims-
vandringar kan fås. Vegetarisk lunch 
serveras. Mer information kan du få 
på telefon 070-4151603 och du kan 
anmäla dig på tunacat@telia.com. 

Huvudarrangör för Rasbobygdens dag och 288:anloppet är Rasbo i Samverkan (RiS) 
med stöd av bl a: Bygdegårdsföreningen Hall 2000 • Bygdegårdsföreningen i Rasbokil 
• Företagsamma kvinnor i Rasbo • Rasbo IK • Rasbo Motorklubb • Rasbo gymnastik-
förening • Kilens IF • Rasbo Hembygdsgille • Rasbokils Hembygdsförening • Olands 
hembygdsförening • Röda Korset • Upplands Tuna Handboll IK• Upplands Tuna 4 H 
samt lokala samarbetspartners: Godislunden • Rasbo Pizza & Grill • Thanatchas Thai-
kök • Två Änglar • Länsförsäkringar Uppsala • Lindvalls Kaffe • Mathuset Lotta Svärd 
• ICA Rasbo • BrittSofi Karlsson Redovisning • Företagarnas Revisionsbyrå • Trans-
schakt Uppsala.

Rasbobygdens dag arrangeras med särskilt stöd av:

http://www.svenska/
mailto:marie.sorvik@otmetka.com

