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Verksamhetsplan för 2016.
Styrelsen föreslår att följande verksamhetsplan ligger till grund för 2016
års arbete:
Styrelsearbetet
Styrelsen skall i första hand inrikta sitt arbete kring det för bygden
väsentligaste frågorna och genom arbetsgrupper aktivera fler att delta i
arbetet för en positiv utveckling i bygden samt vara en av ortens
organisationer och föra talan med kommun och andra parter, som
Trafikverket, Landstinget m.fl..
RiS skall inbjuda till minst tre allmänna träffar kring aktuella frågor.
Ristaren
Ristaren skall som tidigare år informera om vad kommunen, landstinget
och myndigheterna ämnar genomföra i området. Att informera om
föreningarnas verksamheter är också en viktig angelägenhet samt att
lyfta fram enskilda och företags lokala initiativ.
Hemsidan
Hemsidan skall vara en viktig informationskälla för hela bygden och dess
föreningsliv genom att aktivt följa viktiga händelser och föra diskussioner
kring förbättringsförslag. Utveckling av en lokal evenemangskalender
bör prövas under 2016
Bredband
Styrelsen skall stötta bredbandsgruppernas arbete, så att så många som
möjligt får möjlighet till fiberanslutning till en rimlig kostnad. Målet är att
alla i rasbobygden erbjuds möjligheten till bredband via fiber, antingen
via lokala grupper/föreningar eller med Uppsala Stadsnät.
Ett fortlöpande utbildningsarbete, för abonnenterna med bredbandets
möjligheter, ska erbjudas efterhand utbyggnaden sker i områdena
genom samverkan mellan Vuxenskolan och nätägare.
Vägarna
Bristerna vid ombyggnaden av väg 288 avseende tillgänglighet och
säkerhet ska följas upp och påverkas för bättre lösningar inom
området. Beträffande G/Cvägarna måste Trafikverket och kommunen
upplysas och aktiveras på ett effektivare sätt, om någon lösning skall
komma till stånd beträffande standard, drift och underhåll.
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Skolor och förskolor
RiS skall följa skolornas och förskolornas möjligheter att leverera god
undervisning på hemorten, samt följa tidigare elevers utveckling efter
avslutad skolgång.
Viktigt att följa upp de tillfälliga bygglov som finns på ett antal
verksamhetslokaler samt att projektering påbörjas i tid. Planeringstiden
är en tid på två år och framförhållningen är det som tryggar kvalité samt
bra miljö för elever och personal.
Äldreomsorgen
RiS ska verka för att hemtjänst och vårdboende får en naturlig koppling
till varandra samt även vara naturligt kopplad till vårdcentralen.
Färdtjänst och servicen måste vara utifrån den enskildes behov och
kommunen måste se mer till den enskildes behov av insatser vid
upphandlingar.
Vårdcentralen
RiS ska följa återflytten till de renoverade lokalerna för Vårdcentralen
efter vattenskada hösten 2015 samt verka för att de senaste årens
positiva utveckling av olika veksamheter fortsätter med fler listningar och
god personalutveckling.
Sjukresebussen måste få en funktion även inom Rasbobygden när den
passerar genom området mot Akademiska.
.
Arbetsgruppen Integration
Under 2015 har beslutas om en ny arbetsgrupp inom området
integration. Gruppen inleder under 2016 en förstudie om former för ett
anpassat arbete i Rasbobygden, bl.a. i samverkan med Rasbo Pastorat.
Kollektivtrafiken
Ett ökat kollektivåkande med olika lösningar, nya busslinjer längs en
ombyggd väg 288 samt kompletteringstrafik i andra delar.
Skolskjustrafiken ska ses utifrån perspektivet; barns säkerhet, restid och
de tre skolornas behov av samverkan.
Posten
Att påverka Postnord med fortsatta kontakter avseende paket och andra
tjänster flyttas för bättre tillgänglighet genom lokalisering vid Lindbacken
med den kommande butiksetableringen.
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Översiktsplan och Landsbygdsprogram för Uppsala Kommun
Under 2016 kommer Uppsala Kommun att anta både en ny översiktsplan
octt ett Landsbygdsprogram. Inom detta ges mycket av olika villkor för
utveckling av framtidens Uppsala och i detta har Rasbobygden ett stort
ansvar med synpunkter för Landsbygdens förutsättningar, plats och
villkor i Sveriges fjärde kommun. Det är ett prioriterat område för RiS
arbete 2016!
Bygdeskrift Rasbobygdens Pärlor
Under 2015 har påbörjats ett arbete med materialinsamling, utformning
m.m. Skriften ska samla vad bygden har att erbjuda och formas med en
aktualitet över fem år. Beräknas preliminärt vara färdigt årsskiftet
2016/17 och ska finnas både i skrift och tillgänglig på nätet.
Landsbygdsforum
RiS skall delta och se till att kommunens lansbygdsforum inte bara blir
diskussionskvällar med vackra ord, utan att också verkliga åtgärder
kommer till stånd.

