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Styrelse
Ordförande
Vice --"-Kassör
Sekreterare

Lars-Gunnar Karlsson
Allan Haddleton
Britt Sofi Karlsson
Håkan Blomsten

Politiska företrädare: ledamot
Moderaterna
Lars-Gunnar Karlsson, Tuna Eneby
Centern
Gunilla Zetterling, Lura, Rasbokil
Kristdemokraterna
Esbjörn Forslund, Wäsby, Stavby
Liberalerna
Ann-Charlotte Björklund, Fornby
Socialdemokraterna
Christer Borg, Borrlövsta, Tuna
Vänsterpartiet
Vakant
Miljöpartiet
Helena Nordström Källström, Rasbokil
Föreningsföreträdare:
Företagarna
Martin Öjes, Rasbokil
Studieförbund och kultur
Allan Haddleton, Inninge Stavby
Kyrkor och Samfund
Britt-Sofi Karlsson, Vallby
Pensionärsföreningar
Rolf Eriksson, Vallby
Hembygdsföreningar
Håkan Blomsten, Tunome, Stavby
Idrottsföreningar
Peggy Alexandersson, Gåvsta, Rasbo
Skolor och Föräldraföreningar
Jonny Pettersson, Gåvsta, Rasbo
Övriga intresseföreningar
Björn Gullefors, Örby, t.o.m. okt-17
Adjungerad
Lisa Björk, Örby

Ersättare
Bo Falk, Trevlinge
Erik Höök, Edeby, Rasbokil
Vakant
Vakant

Vakant
Vakant

Bert Söderberg, Lejsta, Rasbo
Claes Mörlin, Västersta, Rasbo
Ronny Jansson, Stavby
Inger Pettersson, Tuna Eneby
Berith Johansson, Rasbokil

Urban Axelsson, Saringe
Conny Andersson Ströja

Revisorer: Maj-Lis Lundblad, Rasbokil och Inge Näslund, Rasbo
Revisorsersättare:. Inga Köpsén, Rasbo och Lars Widell, Stavby
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Valberedning: Bo Lennart Janervärn, Stavby, Percy Westerlund, Rasbo,
Rune Karlsson, Tuna, Verena Rebinder, Rasokil

Information till medborgarna i Rasbobygden
Ristaren har under året utgivits i sex nummer ( feb, april, juni, sept, nov, dec).
Margareta Inninger har varit redaktör under några år och slutade med
arbetsuppgiften efter årets första nummer. Martin Öjes är nu redaktör och Mia
Rosendahl redigerar inför tryckningen hos KPH. Post Nord sköter
distrubutionen till hushållen, utom till 100-talet hushåll med adress Alumunge.
Här kör RiS själva ut trycksaken
Fokus är information om kommande möten, både för RiS och bygdens
föreningsliv. Innehållet ska förmedla samhällsdebattens lokala påverkan, lyfta
blicken på det som händer i det tysta m.m. Ta t.ex. den 18-åriga tjejen i Tuna
med brinnande lastbilsintresse, som ordnade en lastbilsmässa med 70-talet av
Sveriges ”häftigaste” lastbilsekipage eller företagen vid Rasborondellen.
Ristarens ambition är att berika det lokala perspektivt vid köksbordet över tid!
Hemsidan ( www.rasbo.org ) Martin Öjes har följt arbetet i RiS och förmedlat
vad som skett till hemsidan, så att alla intresserade har möjlighet att följa
verksamheten. Från slutet av året hanteras även hemsidan för Bredband Rasbo
(www.bredbandrasbo.se) av Martin Öjes.
Hemsidorna kan bli än mer levande om föreningar m.fl. tillför material och
bilder.
Möten. Förutom vår årsstämma 3 mars 2016 i Rasbo, har styrelsen haft:
Sju styrelsemöten: 14/1,18/2, 10/3, 20/4, 2/6, 29/9, 24/11. Möten har varit i
bygdegårdar, församlingshem och Hall 2000
Fem Au-möten: 4/2, 7/4, 11/5, 24/8, 26/10. Britt Sofi har stått som värd för alla
au-möten. Stort tack för gästfriheten.
Tre offentliga möten har genomförts: 13/4 i Gåvsta skola med två teman
”Framtidens Vårdcentral i Rasbo” med landstingsrådet Malena Ranch (MP) och
”Kollektivtrafik med höjd ribba” med UL-repr. Daniel Lund m.fl.
16/6 i Gåvsta skola Uppstartsmöte för bredandets uppkopplingen i Västra
etappen. Stadsnätet informerade om inkopplingen, betalning m.m. Flera av
markndens parter informerade om sina programutbud och tjänster samt vissa
erbjudanden vid uppstart
26/10 var den en kväll om Äldrefrågor i matsalen på Vigmund. Private Nursing
genom verksamhetschef Kerstin Lund tillsammans med Pernilla Sellning
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informerade om verksamheten på boendet.
Äldreombudsmannen Karin Udénius informerade om sitt uppdrag inom
Äldreförvaltningen. Hon håller fortlöpande kontakt med de 34 boenden, som
bedrivs inom hela kommunen samt fångar i övrigt enskilda frågor och
synpunkter. Äldreombudsmannen lämnar även en årlig rapport till kommunen.
Äldrenämndens repr. Staffan Yngve fick frågor om anhörigstöd,
dagverksamhet, frivilliga organisationers insatser, hemtjänst, utbyggnad av vårdoch serviceboenden..............
Kursen ”Alla kan Surfa”
Den första kursen ”Alla kan Surfa” startade 30/8 och var en kurs över tre
gånger för nypåstigna i IT-världen och dess tjänster. RiS samordnade det hela
genom Gunilla Zetterling. Kursledaren kom från Vuxenskolan och deltagarna
kände att de kommit mer in i funktionernas möjligheter. Beslut har tagits att
kursutbudet återkommer efterhand nya delar av bygden får sin uppkoppling.
Bredband Rasbo 2016
Händelser 2016
Januari
• Artikel och UNT:s reportageserie (3 filmer) om fiberprojektet Bredbandrasbo.
Mars
• TopFibre Installationer av fastighetsboxar runtom i västra etappen,
• Bredbandrasbo (Björn Gullefors), skapar instruktionsfilm på Youtube för de som vill
montera själva.
April
• KJ:s - Sätter upp NOD i Ängeby.
Maj
• Telia prishöjer ADSL från 329 kr/mån till 409 kr/mån. Samtidigt höjs effekten från att vara
”Upp till 8 Mbit”, till att bli ”Upp till 10 Mbit”. Varken före eller efter förändringen har
maxhastigheten uppnåtts, så det handlar om en ren prishöjning.
• IP-Only - Anordnar fibermässa på UKK. Massor av tjänsteleverantörer, första kontakt tas för
ett specialerbjudande till bredbandrasbo.
• Bredbandrasbo ( Björn Gullefors / Robert Andersson), undersöker vilka tjänster de boende
främst vill ha, webbenkät.
• Bredbandrasbo (Björn Gullefors / Robert Andersson), skickar offertförfrågan till alla
tjänsteleverantörer i IP-Onlys nät om de vill ge specialerbjudande till boende i Rasboprojektet
• KJ:s når fram med huvudstammen till rondellen i Gåvsta.
Juni
• Bredbandrasbo (Björn Gullefors / Robert Andersson), baserat på undersökningen väljer vi ut
det bästa erbjudandet, det blir Bredbandsbolaget och Ownit.
• Uppstartsmöte för Västra etappen, Bredbandsbolaget och Ownit deltar, utöver IP-Only och
Bredbandrasbo och RIS.
Augusti
• Bredbandrasbo (Björn Gullefors) kommer överens med Uppsala-butiken Alina om
samarbete kring hårdvara till boende. Kampanjfolder och kampanjsajt utarbetas.
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September
• Uppkoppling påbörjas av Västra etappen – de första anslutningarna att aktiveras är i
Edshammar och Ängeby (den 2 september)
Oktober
• Björn Gullefors och Robert Andersson kliver av och överlämnar till krafter i de kommande
etapperna att göra det lokala arbetet.
´November
• De allra flesta i Västra etappen har fått sin anslutning aktiverad mot slutet av november, ca
290 st. Några fåtal adresser ansluts några dagar in på det nya året.
December
• Föreningen Grän Ängeby Fiber Ekonomisk förening har kommit att bli enbart en formalitet
och avvecklas genom frivillig likvidation. Verksamheten avses fortsatt bedrivas genom Rasbo
I Samverkan.
 Rasbo Söder är till hälften nedgrävt med kanalaisation och i Gåvsta samt Lejsta har de
första inkopplingarna skett
 Varumärket och hemsidan hanteras framöver inom RiS.

Bygdeskriften Rasbobyden Förr och Nu
2015 påbörjades arbetet med en bygdeskrift för att lyfta allt från det historiska
perspektivet till en i dag fungerande vardag. Projektet har drivits med en
redaktionsgrupp bestående av Gunilla Zetterling, Lars-Erik Karlsson Manda
Björling, som även knutit andra personer till sig. Kommunen har bidragit
ekonomiskt för att göra detta möjligt med att lyfta bygdens sjävbild till här
boende, men också med fokus på besökande eller kanske i valet för ett nytt
boende.
Vi tackar alla för den aktiva insatsen och efter årskiftet sker tryckning och
utdelning i bygden.
Årets Ristare 2015
Årets Ristare utses mot bakgrund av förtjänstfulla insatser för Rasbobygden.
Vid årsstämman utsågs Årets Ristare för 2015. Utmärkelsen gick till Hans
Ahlström för alla idella insatser och ledarskapet vid om- och tillbyggnaden med
Rasbokils Bygdegård.
Styrelsearbetet 2016
Utöver det vanliga styrelsearbetet, som kan följas i protokoll och handlingar, har
mycket tid lagts på möten om vårdcentralen, trafiksäkerhet kollektivtrafik m.m.
Vi har även varit representerade i en kommunal referensgrupp med
landsbygdsstrategen.
Yttranden har lämnats till kommunen över både översiktsplanen och
landsbygdsprogrammet.
RiS representanter blec inbjudna till dialogmöte med SLU-elever, som läste ett
avsnitt i sin utbildning omfattande just landsbygdsutveckling.
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Slutord
Verksamhetsåret har präglats mycket av grått och segt eller motparten verkar
spela med opumpad boll och samtidigt har man missat placera ut något mål.
Det kan vara allt från oflyttade busskurer eller helt bortflyttade, risker i
vägkorsningar, nyrenoverad och stängd vårdcentral o.s.v.
Men studs verkar finnas på bredbandsutbyggnaden och ibland sker väl mycket,
när gnistregnet sprakar om elledningen p.g.a. Vattenfall inte hittat sin egen
ledning, men de får ju hjälp. Det här är åter frågan om samspel, men vi ser också
i horisonten årskiftet 17/18 med en hel bygd som har erbjudits bredband till alla.
Post Nord har kommit närmare med paketutlämning vid ICA Lindbacken och
med allas insatser ser vi framåt för utveckling av Rasbobygden i sitt
sammanhang inom Uppsala kommun.
Tuna Eneby 1 mars 2017
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