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Rasbobygdens
dag som planerat
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En festlig dag med uppvisningar och utställningar av bygdens föreningar, med radiobilar, rallybilar, cartingbilar, underhållning, korv
och kaffe, tipspromenad, barngymnastik, invigningstal, djur att beundra 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.
������� ����� ������ ���� ������� ������ ���� ���� ��������
�����������������������������
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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
Detta är ett EU-projekt för att öka kunskap och förståproblem ������������������������
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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 presenterar 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 försäljningen 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:anloppet, 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 ungdomar 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!
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 gymnastikförening • 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 Thaikök • Två Änglar • Länsförsäkringar Uppsala • Lindvalls Kaffe • Mathuset Lotta Svärd
• ICA Rasbo • BrittSoﬁ Karlsson Redovisning • Företagarnas Revisionsbyrå • Transschakt Uppsala.
Rasbobygdens dag arrangeras med särskilt stöd av:

Rasbo Skytteförening

Håller till vid skjutbanan i närheten
av Hovgårdstippen. Under vintern
skjuter vi luftgevär i skyttepaviljongen. Sommartid skjuter vi korthåll ute
på 50-metersbanan och korthållsfältskytte på tävlingar ute i länet. Aktuellt just nu luftsäsongen drar igång
onsdag 3 oktober kl 18. Om du är intresserad kontakta Leonard Jansson,
tfn 36 80 76 , Kim Gjerdingen, tfn 076800 61 51.

Stort TACK

till alla som skrivit på vårt upprop för
att få paketutlämning till ICA Rasbo i
Vallby. Gensvaret har varit över förväntan. Under hösten kommer vi att
uppvakta Posten. Med så många underskrifter 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 inriktning mot musik till att börja med. Vi
ber att få återkomma med datum och
program via övrig verksamhet, pastoratets hemsida (www.svenskakyrkan.
se/rasbo) och afﬁscher. Kontaktperson 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 pumpor, målar och pysselstationer. Barndisco m m. Vuxenaktiviteter med bl a
bokbytarkväll, whiskyföredrag (provning), Pubkväll m m.
Rasbokils Bygdegårdsförening

Rasbokils
Bygdegårdsförening

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

Ökat välbeﬁnnande

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

