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Kulturföreningens styrelse har under 2020 bestått av ordinarie ledamöterna Maria Ripenberg 

ordförande, Kristina Jansson vice ordförande, Lisa Björk sekreterare, Staffan Björklund kassör, 

Håkan Blomsten, Tin Mörk, Inger Pettersson och Eilert Pettersson. De två sistnämnda avgick 

under året, varvid fyllnadsval gjordes av Peter Westerling och Jonas Bromander. 

Suppleanter har varit Peter Westerling och Jonas Bromander under del av året. När de valdes 

till ordinarie ledamöter gjordes fyllnadsval av Helena Lundvik och Kerstin Björkling. 

Resurspersoner (anmälda vid årsmötet): Lars-Erik Karlsson, Kristina Söderman, Manda 

Björling, Maj-Lis Lundblad, Marie Sörvik, Annika Bernelind, Jane Lövgren och Otto Öström. 

 

Under året har föreningen haft 12 protokollförda styrelsemöten. Medlemsavgiften har varit 100 

kr per person och 200 kr per familj. I föreningen ingick under 2020 13 betalande familjer och 

enskilda medlemmar. 

 

*** 

 

Verksamhetsåret inleddes med en antiklimax; styrelsen meddelade på årsmötet 2020-03-22 sitt 

beslut att ställa in Rasbo kulturvecka på grund av coronautbrottet. Bedömningen visade sig på 

det stora hela korrekt; epidemin blev pandemi och restriktioner utfärdades. 

 

Snart insåg dock styrelsen att kulturveckan lyder under samma devis som teatern: the show 

must go on! Styrelsen utverkade av Uppsala kommun att få behålla erhållet bidrag för 2020, för 

att kunna anordna en alternativ, coronasäker ”kulturvecka”, som sträckte sig åtminstone från 

juni till september. Ett par punkter i det tänkta programmet gick att genomföra utomhus på 

Gammelgårdens scen, nämligen två mycket uppskattade och efterlängtade evenemang för barn: 

Panikteaterns föreställning ”Så går ingen kamel” (27 juni) och musik med allsång för att fira 

Pippi Långstrump 75 år med Ako & Grosse (18 juli). Däremellan uppträdde duon Ripenberg & 

Hugardt i trädgården på äldreboendet Vigmund med jazz, visor och folkton (9 juli) – publiken 

kunde delta från balkonger och terrasser. Även detta evenemang var mycket uppskattat. 

 

Av övriga programpunkter kunde vi ”rädda” en av författaraftnarna genom att filmatisera ett 

samtal mellan Maria Ripenberg och professor Sten Hagberg om den förras bok ”Historiens vita 

fläckar”. Filmen, skapad av Helena Andersson Bromander, finns att se på Youtube samt på 

föreningens Facebook-sida respektive hemsida. 

 

Ett helt nytt grepp i pandemitider var alltså att göra film. Idén föddes att använda Lars-Erik 

Karlssons bok ”Från forntid till nutid i Rasbo”, där författaren själv berättar framför kameran 

om Rasbobygdens historia ur olika aspekter. Resultatet blev fyra filmer som har lagts ut på 

Youtube, Rasbo kulturförenings Facebook-sida, föreningens hemsida samt på medfinansiären 

Rasbo pastorats hemsida: ”Kulturhistoriska platser på promenadavstånd från Gåvsta skola”, 



”Fattigvård och sjukvård i Rasbo”, ”Offentlig konst i Rasbo” samt ”Rasbo kyrka”. Även Rasbo 

hembygdsgille bidrog till projektet. Filmare var även här Helena Andersson Bromander i 

samarbete med Tin Mörk och Maria Ripenberg. 

 

Ytterligare ett coronasäkert och mycket välbesökt evenemang som tillkom var en 

fornlämningsvandring i Lejsta, där arkeologen Andreas Hennius agerade ciceron. Slutligen 

planerade styrelsen att 15 november genomföra en av sommarens inställda konserter. Det fanns 

då fortfarande ett ”fönster” efter nedgång i pandemin då publikantalet hade höjts till max 50. 

Men plötsligt tog andra vågen fart på allvar, publikantalet sänktes till åtta personer och styrelsen 

nödgades ställa in konserten med kort varsel. Förhoppningsvis ska det sommaren 2021 bli 

tredje gången gillt för Anders Bromander och Olof Johansson med orgel och nyckelharpa. 

 

Våren ägnades åt att granska föreningens stadgar, ändra och uppdatera dem. I uppdraget ingick 

att även ändra och förnya föreningens namn – Kulturföreningen i Rasbo kommundel – då 

kommundelarna gick i graven för flera decennier sedan. En arbetsgrupp tillsattes med Håkan 

Blomsten och Peter Westerling med Lisa Björk som sammankallande. 

 

Vintern 2021 är siktet inställt på en traditionell kulturvecka i augusti, dock med många 

reservationer och en hel del alternativa planer. Vi är tyvärr inte på den säkra sidan än. 

 

 

Maria Ripenberg, ordförande 

Rasbo 2021-02-28 

 

 

 

 

 


