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Verksamhetsberättelse för år 2014
Årsstämman 2015

Styrelse
Ordförande      Percy Westerlund
Vice --"--         Allan Haddleton   
Kassör             Britt Sofi Karlsson 
Sekreterare      Håkan Blomsten  

Politiska företrädare: ledamot Ersättare
Moderaterna
Lars-Gunnar Karlsson, Wäsby, Stavby Bo Falk, Trevlinge
Centern             
Gunilla Zetterling, Lura, Rasbokil Erik Höök, Edeby, Rasbokil
Kristdemokraterna   
Esbjörn Forslund,  Wäsby, Stavby Vakant
Folkpartiet
Vakant Vakant
Socialdemokraterna 
Percy Westerlund, Gåvsta, Rasbo Margareta Inninger, Stavby
Vänsterpartiet
Vakant Vakant
Miljöpartiet             
Helena Nordström Källström, Rasbokil Vakant

Föreningsföreträdare:
Företagarna
Bert Söderberg, Lejsta, Rasbo Martin Öjes, Rasbokil
Studieförbund och kultur
Allan Haddleton, Inninge Stavby            Claes Mörlin, Västersta, Rasbo 
Kyrkor och Samfund
Vakant Birgitta Olsson, Gåvsta Rasbo
Pensionärsföreningar 
Olle Karlsson, Midsommarvägen, Rasbo Nils-Erik Johansson, Gåvsta, Rasbo
Hembygdsföreningar
Håkan Blomsten, Tunome, Stavby Bertil Lundvik, Skarpvreten, Rasbokil
Idrottsföreningar          
Peggy Alexandersson, Gåvsta, Rasbo Björn Gullefors, Örby, Rasbo
Skolor och Föräldraföreningar 
Jonny Pettersson, Gåvsta, Rasbo Elin Blom, Sunnersbol, Stavby
Övriga intresseföreningar      
Britt Sofi Karlsson, Vallby, Rasbo Berit Westerlund, Gåvsta, Rasbo,

Revisorer: Maj-Lis Lundblad, Rasbokil och Inge Näslund, Rasbo
Revisorsersättare:.   Inga Köpsén, Rasbo och Bengt Karlsson, Stavby
Valberedning: Bo Lennart Janervärn, Stavby, Rolf Eriksson, Rasbo, 
                       Gun Loman, Tuna. 
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Information till medborgarna i Rasbobygden

Ristaren har under året utgivits i tre nummer ( feb, maj, okt).  ytterligare ett 
nummer utkom i januari 2015, men som behandlar skeendet under 2014. Bertil 
Lundvik har även detta år på ett förtjänstfullt sätt svarat för upplysande repor-
tage om vad som hänt i bygden. 

Hemsidan ( www.rasbo.org ) Martin Öjes har följt arbetet i RiS och förmedlat 
vad som skett till hemsidan så att alla som är intresserade har möjlighet att följa  
verksamheten.  

Möten.  Förutom vår årsstämma 5 mars 2014 i Rasbo, har styrelsen haft: 

Sju styrelsemöten: 22/1, 24/2, 24/3, 28/4, 8/9, 6/10 och 1/12. Sex av mötena i 
Rasbo församlingshem och ett vid ett studiebesök på Frötuna.  

Sju Au-möten: 9/1, 10/2, 8/4, 21/5, 27/8, 17/9 och 12/11. Britt Sofi har stått 
som värd för alla au-möten. Stort tack för gästfriheten. 

Presentation av bygden gjordes den 3 juli för landsbygdsstrategen Mimmi 
Skarelius av Gunilla Zetterling och Percy Westerlund genom att göra en dags-
resa med bil genom hela kommundelen. Förskolor, skolor, äldreboenden, 
bostadsområden, kyrkor, samfund, företag och föreningsliv visades upp. 

Fyra offentliga möten har genomförts: 11/2 i Stavby tillsammans med Trafik-
verket angående 288 och g/c-vägen Jälla-Hov.
9/10 i Gåvsta tillsammans med kommunens landsbygdsstrateg Mimmi Skarelius 
Lille genomfördes ”Landbygd 2.0” ett projekt för landsbygdsutveckling. 24 delt. 
Processledarna, Rebecca Almgren och Salomon Abresparr har sammanfattat 
diskussionen och redovisat den för oss.
22/10 i Gåvsta skola hölls en föreningsträff med 40-tal deltagare för att diskutera 
föreningarnas verksamhet och behov av stöd och hjälp. 
26/11 i Gåvsta skola inbjöd vi till en företagarträff. Från kommunen deltog 
näringslivsutvecklare Cecilia Linder med inspirerande frågeställningar kring 
landsbygdens näringslivsfrågor.

Vid Landsbygdsforum i Vattholma den 13 maj var RiS representerat av 
ett par deltagare. I mötet deltog också flera föreningar från Rasbobygden. 
Beträffande ”Landsbygdsforum” har träffarna fyllt en funktion då det gäller att 
träffa repre-sentanter från förorterna, men genomförandet eller utredningar av de 
förslag som diskuterats har uteblivit.
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Årets Ristare 2014.
Årets Ristare utses mot bakgrund av förtjänstfulla insatser för Rasbobygden.
Vem som hedras tillkännages vid årsstämman 2015. Den/de utvalda får ett 
diplom med motivering till utnämningen, samt en gåva. 

Skrivelser
Till Trafikverket har sänts två skrivelser. Den första behandlade Örbyutfarten på 
288:an. I den påtalade vi olycksriskerna vid utfarten från Frötunavägen, efter-
som ett vägräcke hamnar mitt i siktlinjen där bilarna från Uppsala kommer i 100 
km/h, samt den korta avkörningsfilen från Uppsala in mot Örby/Vallby. I svaret 
från Trafikverket framgår att man ska se över möjligheterna att ändra räcket. 
Man tänker inte anlägga en avfartsfil för högersväng vid färd från Uppsala då 
detta skulle innebära större risk för olyckor. Avfarten för vänstersväng mot 
Örby/Vallby är helt tillräcklig enligt Trafikverket.

Den andra skrivelsen behandlade borttagandet av belysningen under 288:an på 
lilla Rasbokilsvägen (680). Vägen blir väldigt mörk och upplevs skrämmande av 
skolbarn och andra gång och cykeltrafikanter. Att vägverket tog bort den befint-
liga belysningen var för att den bländade trafikanterna på 288:an. Varför man 
samtidigt tog bort belysningen under bron förklarar man med att det är för lite 
biltrafik på vägen och därför gör man inga investeringar av detta slag.

Kring förändringen av vägskyltarna, t ex att ändra namnet på skylten till Rasbo-
kil till Tibble, har åtskilliga kontakter tagits med Trafikverket. Motiveringen till 
förändringen är att man följer lantmäteriets namnuppgifter. För bygden har för-
ändringen medfört olyckliga missöden vid fler tillfällen.

I en skrivelse till UL har påtalats att busskuren vid Örby fortfarande står kvar på 
den gamla hållplatsen, som nu är ur bruk och att kuren borde flyttas 100 meter 
för att vara till gagn för bussresenärerna mot Uppsala. Enligt svaret är det en 
miss av Trafikverket som ej begärt bygglov på den nya hållplatsen.

Kring postservicen och dess paketutlämning har det varit många skriverier 
och reportage i radio/tv och tidningar. I alla olika åtgärder i ärendet har center-
kvinnorna och pensionärerna deltagit. Även kommunstyrelsen har sänt en 
skrivelse till Post Nord i ärendet, men ännu har ingenting hänt i frågan.
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Bygdens begäran om fritidsklubb vid Gåvsta skola hörsammades av kommun, 
men att lösningen blev till förfång för ungdomsgården blev en fadäs.

Kritik har också riktats mot kommunens snabba och okänsliga sätt att byta ut 
skolledningen vid Stavby/Gåvsta inför vårterminen 2014.  

Det stora positiva framsteget under året har bredbandsgruppen stått för. Läs 
vidare om detta i bilaga nr 1.   

Slutord 

Verksamhetsåret har inneburit många sammanträden och träffar för styrelsen 
och dess medlemmar. Styrelsen målsättning har varit att underlätta för företag 
och föreningar, samt enskilda personer att få kontakt med kommun, landsting 
och myndigheter för att utveckla bygden. Ett stort tack till alla parter som vi fått 
träffa för att framföra våra åsikter och till alla styrelsemedlemmar som offrat tid 
och pengar för vår bygds utveckling.

Rasbo i mars 2015

Percy Westerlund       Jonny Pettersson     Britt Sofi Karlsson      Olle Karlsson

Gunilla Zetterling                Lars-Gunnar Karlsson                   Håkan Blomsten   

Olle Carlsson                       Bert Söderberg      Helena Nordström Källström

Allan Haddleton                 Peggy Alexandersson                    Esbjörn Forslund


