
        Rasbo i Samverkan Styrelseprotokoll  7   2016

       Hall 2000, Gåvsta  24 nov. 2016

Närvarande: Lars-Gunnar Karlsson,  Allan  Haddleton, Bert Söderberg, Jonny Pettersson
Erik Höök, Rolf Eriksson, Inger Pettersson, Lotta Björklund, BrittSofie Karlsson,
Gunilla Zetterling,  Håkan Blomsten

Inbjudna: Från UL, Daniel E Lundh och Ebba Blomstrand, kommande trafikplanering.
 Dag Zetterling, revisor  Bredband Rasbo.

Lars-Gunnar hälsade alla välkomna till dagens styr.möte, och särskilt  till UL:s
      representanter, Daniel E Lundh och Ebba Blomstrand, och till Rasbo bredbands
      revisor, Dag Zetterling.

Daniel och Ebba informerade om UL:s trafikplanering, som berör vårt område, där 
den aktuella linjesträckningen är idag, och hur den ev. kommer att se ut i    
fortsättningen, många förändringar i nuvarande linjesträckningar kommer att ske.
Alla förändringar har noga utstuderats av  UL, för att tillgodose så många som
möjlig som utnyttjar kollektivtrafiken. En fullständig redogörelse finns på
UL,s hemsida/ trafikplanering, och där kan man gå in och ha synpunkter och 
förslag på ”dumma” förändringar t.om. 18 dec. Planerna skall vara genomförda 
hösten 2017. Ordförande, Lars-Gunnar  tackade UL-s representanter för den 
aktuella informationen.  Därefter fortsatte ordinarie styr.möte.

§1.       Dagordning ok.

§2        Justerare  Inger Pettersson

§3 a)   Trafikplanering, turer och tidtabeller?
     b)    Ökad resande i framtiden, är det möjligt ?
    c )     En fråga som berör hållplatser, är om placeringarna av dessa noga utstuderats ur

Trafiksäkerhetssynpunkt? Ex hpl. vid Örby, mitt i en ytterkurva, och busskurens
placering?

§4.       Dag Zetterling beskrev i stora drag bredbandsläget i Rasbobygden, och vidare om
bredbandsföreningen skall vara kvar och om RiS kan ta över och likaså hemsidan?
Vilka former för RiS/bredband Rasbo?

§5.       Bredbandsutbyggnaden fortsätter enligt planerna med alla dess problem med bl.a
             markavtal i vissa fall , grävarbeten m.m.
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§6     föregående protokoll, listning till äldreboende ? Lotta Björklund kollar vilken
          turordning som råder, om det ev. är någon kö?

§7.    Ekonomin är fortfarande god, utgifter kommer dock framöver, ex. utlägg för
          Bygdeskriften är en stor post, f.öv. normala utlägg.

§8.    Busskuren i Örby, som skall flyttas till nuvarande hpl. under våren 2017,
          Bevakas av Lisa Björk. Även nuvarande hpl. borde flyttas något, då den i nuläget
          är placerad mitt i kurvan.

§9.    Årsmötet 2017 hålls den 1:a mars 18.30 i matsalen Gåvsta skola.
          Mötesordförande blir Therez  Olsson. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar
          blir ärenden kring Vårdcentralen, och Byggandet i Rasbobygden behandlade.

§10.  Nästa Ristaren kommer ut 29 dec., manusstopp 9 dec. utskick i Uppslaget( reklam).
         Innehåll bl.a. årsmöte 2017, och årets Ristare. Ev möte med UL ?

§11.  RiS arbetsprogram för 2017: Indelning i arbetsgrupper, där frågor som berör vägar,
         288-an, men även andra vägar, där åtgärder behövs, trafiksäkerhet för skolor och
         dess utvekling, bredbandshanteringen, bostads- och lokalinvesteringar m.m. frågor
         som berör Hovgården, studieverksamhet inom RiS, ev. resor. 

§12. Bygdeskriften Rasbobygden, skall slutföras och komma ut under 1:a halvåret 2017. 

§13. Övriga frågor: Spångakorsningen ?? Lisa Björk bevakar, hemsidan ?

§14. Nästa styr.möte, 26 jan. 2017.

        Ordförande  Lars-Gunnar Karlsson Sekreterare  Håkan Blomsten

Protokolljusterare  Inger Pettersson
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