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ordföranden har ordet
Kultur värderas nu högre än
någonsin. Suget efter evenemang
är enormt! Vad kan passa bättre i
augusti än en fullödig kulturvecka i
Rasbo med musik, konst, litteratur
och dans?
I fjol spred vi ut ”veckan”,
erbjöd utomhusevenemang och
coronasäkra filmer. I år inför vi
en kultur- och trädgårdsdag, det
mesta utomhus. En annan nyhet är
dansdag ute för barn och unga.
Vaccinationerna snabbas på och
vi hoppas kunna genomföra alla

Johannes@Olofssonbygg.com

0763-414298

programpunkter – med reservation
för att vissa restriktioner kan
kvarstå. Vi kommer löpande att
informera om eventuella ändringar
på hemsidan – vi råder dig därför
att följa uppdateringarna på
rasbokultur.nu samt Facebook!
Nu behövs kulturen mer än
någonsin – och vi behöver dig som
medlem. Varmt välkommen till
Rasbo kulturvecka 2021 – och till
Rasbo Kulturförening!
Maria Ripenberg
ordförande
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KALENDARIUM

i

i = du kan läsa mer om evenemanget på sidorna 8–15 och 18–27
i

eve nemang

TID

PLATS

Hembygdsdag Rasbokil

hemvändardag med årsmöte
och föredrag.

14.00

Kölinge,

hembygdsgården

Rasbokils
hembygdsförening

MÅNDAG 9/8
i

Konstskola
för barn (mån-tors)

09.00
–12.00

i

Chistina Jutterström och
19.00
Ulf Danielsson
författarafton,
Maria Ripenberg modererar

Kulturföreningen

Bengan Jansson

19.00

Tibble,

Kulturföreningen

dragspel och sång

Lejsta,

Marianne Näslund

Frötuna,

Kulturföreningen

Stora magasinet

Tibble,

Rasbo Pastorat

i

ako & Grosse

10.30

Gåvsta,

Kulturföreningen

13.00

församlingshemmet
Tuna, kyrkstugan

19.00

Gåvsta,

Kulturföreningen

musik för de yngsta

Olov Johansson och
Anders Bromander
nyckelharpa och orgel

i
Rasbo pastorat

i

Trubadurerna

13.00

Gåvsta,

Kulturföreningen

Stavby,

Rasbo Pastorat

Helena Andersson
18.00
Bromander och Ola Hedén

Gåvsta,

Kulturföreningen

Stavby kyrka
Rasbo kyrka

FREDAG 13/8

Rasbo kyrka
Vigmund

Rasbo kyrka

09.00

sång och piano

Gåvsta,

Rasbokils kyrka

TORSDAG 12/8
piano: Britt-Marie Hedin

09.00

Rasbokils
bygdegård

09.00

orgel/piano: Roland Östblom

Morgonandakt

Morgonandakt

församlingshemmet

Morgonandakt

Näslunds

i

musik för de äldsta

Gåvsta,

ONSDAG 11/8

i

TISDAG 10/8
orgel/piano: Roland Östlund

15.00

ARRANGÖR

SÖNDAG 8/8
i

Lars-Erik Karlsson

från forntid till nutid i Rasbo

Morgonandakt

gitarr: Mats Bergström

09.00

Tuna,

Tuna kyrka

Rasbo Pastorat
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i

Dansdag barn och unga 13.00–
med Uppsala dansakademi
16.30

Gåvsta, utanför
Hall 2000

Kulturföreningen

Retreat för tystnad, kontemplation och
återhämtning

LÖRDAG 14/8
i

Sven Holm

konstutställning (lör-sön)

10.00–
16.00

Frötuna,

Kulturföreningen
och familjen Holm

Stora magasinet

i

Kultur- & trädgårdsdag 10.00–
Öppen grind och port
18.00

Olika platser,
se program på
rasbokultur.nu

Kulturföreningen

i

Roland Östblom

Tibble,

Rasbo pastorat

orgelkonsert

18.00

Rasbokils kyrka

Reflektion & utveckling

SÖNDAG 15/8
i

Sofia Karlsson
finalkonsert

18.00

Gåvsta,

Rasbo kyrka

Kulturföreningen

F R Ö T U N A R E T R E AT
Läs mer om Frötuna retreater,
kurser och konferenser på
www.frötuna.se
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MER INFORMATION OM
ÅRETS EVENEMANG
hembygdsdag i rasbokil

NÄ R: söndag 10/8 kl. 14.00 VA R :
P RIS: fri entré och gratis fika

Kölinge, Rasbokils hembydgdsgård

Rasbokils Hembygdsförening inbjuder till hemvändardag. I år genomför
vi dagen enligt förra årets koncept. Vi
inleder med årsmöte och utdelning av
en gåva från pastoratet, bygdegårdsföreningen och hembygdsföreningen till
alla nyfödda i Rasbokil under 2020.
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konstskola för barn

N Ä R : måndag 9/8–torsdag 12/8 kl. 09.00–12.00 VAR: Lejsta
P R IS: fri entré OB S: högst 12 deltagare – först till kvarn
Ett klassiskt och omåttligt populärt
inslag i kulturveckans program är
konstskolan för barn som hålls under
fyra dagar i Lejsta. Barn från 8 år och
uppåt är välkomna.
I år har vi enbart möjlighet att ta emot
ett begränsat antal deltagare – högst
tolv stycken.
Vi målar porslin, akvarell och akryl, i
atelje och utomhus. Medtag fika. Ta

Efter årsmötet serveras kaffe/te och
fikabröd. Vi kommer även att ha ett föredrag, detta kommer att annonseras på
föreningens hemsida www.hembygd.
se/rasbokil. Vi träffas utomhus, med
ett tält som skydd vid dåligt väder. Alla
är varmt välkomna till denna dag som
är ett tillfälle att träffa gamla och nya
Rasbokilsbor!

• Målarkurs

även med en gammal skjorta eller en
T-shirt att ha på er när ni målar.
Vernissage i Lejsta lördagen 14 augusti
kl 10.00 - 12.00.
Anmälan görs till kursledare
Marianne Näslund:

 018 - 36 53 66 eller
 lejstaboden@gmail.com

Skogsvård
Vi utför allt från fällningar av enskilda träd i
trädgårdar till stora arbeten med röjning,
gallring och avverkningar. Vi utför även
restaurering av naturreservat och hagmarker.

Allt inom vvs
större/mindre entreprenader eller
service

Djurstängsel
Vi monterar de ﬂesta typer av djurstängsel för
inhängnad och utestängning. Vår maskinpark
och moderna utrustning gör att arbetet går
snabbare än vid manuell montering.

Rasbo VVS Teknik AB din lokala
rörmokare!
tfn 076-327 89 69 Janne

Upplands Natur AB

www.upplandsnatur.se
info@upplandsnatur.se
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f örfattarafton

• Jutte rs t rö m & Da nielss o n

NÄ R: måndag 9/8 kl. 19.00 VA R : Frötuna, Stora magasinet
P RIS: med UNT Mera: 220 kr/ ordinarie: 240 kr/ barn under 18 år: fri entré
M ODE RATO R: Maria Ripenberg T IPS : bokförsäljning på plats
M E R: kaffe med dopp till försäljning av Röda korset i Rasbobygden
Ulf Danielsson är professor i teoretisk
fysik vid Uppsala universitet. Sedan
2003 har han gett ut en rad populärvetenskapliga böcker och kallas en av
Sveriges tydligaste populärvetenskapliga röster. Danielsson är känd från
populära tv-program som Fråga Lund
och Muren. I boken Världen själv (2020)
berättar han om vårt underliga och fantastiska universum med ett helt nytt
grepp.
Foto: Peter Knutsson

Christina Jutterström är välkänd journalist med rötter i Uppsala och Rasbo.
Hon har bl. a. varit chefredaktör på
Dagens Nyheter och vd för SVT. 2019
kom hennes bok Kvinnorna runt sjön
Björken och deras längtan efter bildning om
en studiecirkel som bildades för över
30 år sedan. Deltagarna har studerat
allt från astrofysik till tvåändsstickning.
Boken skildrar också kvinnornas starka
livsöden.
Foto: Bokförlaget Atlas

musik för de äldsta
N Ä R : tisdag 10/8 kl. 13.00 VAR:
P R IS: fri entré

• Trub adurerna

Gåvsta, Vigmund äldreboende

Lite lugn och lite rockig
musikunderhållning för bygdens
äldsta.
Gruppen ”Trubadurerna” består av
Håkan Bäfve (sång), Josef Ekrelius
(gitarr) och Sonny Forsberg (bas).
Alla boende på Vigmund, anhöriga och
andra intresserade är varmt välkomna!
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Lars-erik karsson

• f r å n fo r n tid till nu tid i R a s bo

MUSIKAFTON

• Bengan Jansson spelar oc h sjunger

NÄ R: tisdag 10/8 kl. 15.00 VA R : Gåvsta, Rasbo församlingshem
P RIS: fri entré M E R : bokförsäljning

N Ä R : tisdag 10/8 kl. 19.00 VAR: Tibble, Rasbokils bygdegård
P R IS: med UNT Mera: 250 kr/ ordinarie: 270 kr/ barn under 18 år: fri entré

Kom och lyssna till Lars-Erik Karlsson
som berättar om Rasbos historia. LarsEriks kunskap om bygden är helt unik
och baserar sig på många års forskning
om de första bosättarna, kyrkan, skolan,
socknen, rättsskipningen, jordbruket,
hantverk och industrier, allt det som
ligger till grund för vad som är dagens
Rasbobygd. Lars-Erik har skrivit flera
böcker i ämnet och du garanteras flera
aha-upplevelser om nya och gamla
tider.

Bengan Janson – tangentekvilibristen
med glimten i ögat. Kännetecknande
för Bengans konserter är humor, ett
närmast osannolikt musikaliskt sväng
och en nära kontakt med publiken.
Med hänsynslös lust ger han sig in i
jazzens, visans, folkmusikens och musikkomikens värld. Detta varvat med
underfundigheter och låtar ur Allan

T

Foto: Helena Andersson Bromander

s

TO N Y S Ö DERST RÖM
bygg & kakel
070-2350523

070-4541181

utför allt från nyproduktion till renoveringar inom bygg-,
mark-, grund- och entreprenadarbeten.
Vi har varit verksamma i över 10 år och med 12 anställda
kan vi utföra jobben snabbt och med kvalitet!

Edwalls låtskatt. Konserten kryddas
med berättelser från livet både bakom
och framför scenen från hans mer än
30-åriga karriär.
Bengan har gjort otaliga TV- och radioprogram under åren, bland annat
kaféprogram och Allsång på Skansen i
SVT samt som körledare i Körslaget.
Foto: Hasse Linden
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musik f ör de yngsta

konfektyrbutik & glasscafé
även livsmedel och tobak
öppet alla dagar

11.00 - 20.00

Rasbo Prästgård (gamla macken) • Tel 018-365440 •
väg 288, 15 km fr Uppsala

Ahlströms Tak AB
Telefon 070-556 85 43

Breimarks fotvård
I Almunge (vid Micke mek)
LANDSTINGSANSLUTEN
Telefon 0174-501 25, även 0708-556974

N Ä R & VA R :

• Sångpirater ako & Grosse

onsdag 11/8 kl. 10.30: Gåvsta, Rasbo församlingshem,

13.00: Tuna, Kyrkstugan.

PRI S:

fri entré

I år ger sig Sångpiraterna ako (AnnaKarin Nytell Oldeberg) och Grosse
(Anders Grotherus) ut på havet och
sjön. Vindarna för dem i alla väderstreck
och i varje land där de hamnar hittar de
nya sånger och rytmer. I detta varma
och glada musikprogram får barnen
både sjunga och gunga med hjälp av
sånger och rörelser.
Kom och följ med på en musikalisk
resa där allt kan hända!

JW RÖR
JW Rör AB – Försäljning, installation och
reparation inom VVS
Vi är en erfaren och kunnig rörmokare i Uppsala som
utför VVS-arbeten åt företag, bostadsrättsföreningar och
privatpersoner. Allt från ROT till nyproduktion.

info@jwror.se - Örby, Rasbo, Uppsala
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SUNNERSBOL

VÄSTERBERGA
VALLBY
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SARINGE

GRÄNOME

LYDINGE

1

LEJSTA
TREVLINGE

KARBY

4

FRÖTUNA

ryssbol

NORR-EDINGE
ÖSTER-EDINGE

GÅVSTA

4

FRÖTUNA

 Närmaste hpl: Rasbo k:A (886&118)

5

TIBBLE

Gammelgård, Vigmund, Rasbo kyrka,
Rasbo församlingshem,
Tiondeboden, Hall 2000

/Gåvsta skola (118)

ÅRBY
Buss 886
Buss 118
Buss 116

TUNA

VITTJA

INNINGE

HOV

3

GÅVSTA

ÖRBY

GRÄN

6

SANDBOL

VÄSTERSTA
YRESTAHED

BÖRSTA

TIBBLE

Håll ögonen
öppna efter kulturföreningens
logotyp!

ÄNGEBY

SKEBERGA

STAVBY

SKOBY

JÖNNINGE

7

INGVASTA

FORNBY

BÄRSTA
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A

D
ALUN

Stora magasinet

Rasbokils kyrka, Rasbokils bygdegård

 Närmaste hpl: Rasbokils k:a/tibble (116)

2

KÖLINGE

6

TUNA

3

LEJSTA

7

STAVBY

Rasbokils hembygdsgård

 Närmaste hpl: Lejsta Bro (886)

Tuna kyrka, Tuna kyrkstuga

Stavby kyrka

 Närmaste hpl: Stavby k:a (886)
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FOLKMUSIK

• Ol o v Jo h a n ss o n & A nders Bro ma nder

Jazz & gospel

• Helena A . Bromander & Ola H edén

NÄ R: onsdag 11/8 kl. 19.00 VA R : Gåvsta, Rasbo kyrka
P RIS: med UNT Mera: 250 kr/ ordinarie: 270 kr/ barn under 18 år: fri entré

N Ä R : torsdag 12/8 kl. 18.00 VAR: Gåvsta, Rasbo kyrka
P R IS: med UNT Mera: 220 kr/ ordinarie: 240 kr/ barn under 18 år: fri entré

Olov Johansson, känd från en av
Sveriges mest inflytelserika folkmusikgrupper Väsen, är Sveriges kanske
främste nyckelharpsspelman. Han har
tagit sin musik över hela världen och
mottagit Zornmärket i guld, den finaste
utmärkelse man kan få som spelman i
Sverige.

Helena Andersson Bromander från
Lejsta i Rasbo är sångerska och låtskrivare. Hon har uppträtt på världsmusikfestivaler och jazzscener, på psalmkonserter och folkmusikscener.

Anders Bromander är en mångsidig
pianist, organist och arrangör som har
verkat i många musikaliska sammanhang i Uppsala med omnejd, såsom i
Omniband och Trio con X med flera.
Olovs kärnfulla, svängiga låtspel på

nyckelharpa tillsammans med Anders
fantastiska arrangemang och lyhörda
spel på barockorgel och piano har vuxit
ihop och förfinats under många år. Det
är svängigt, mäktigt, finstilt, överraskande och fyllt av humor.
Låtarna är en blandning av nya kompositioner och gamla låtar som de har
spelat länge tillsammans, några som de
har spelat in tidigare i större ensembler.
Det är också en blandning av traditionella låtar ur framför allt den uppländska låtskatten och nykomponerad
musik med inspiration från andra håll.

Ola Hedén, pianist och låtskrivare, har
regelbundet turnerar med vår tids stora
gospel- och soulpopsångare såsom
Carola och Samuel Ljungblad.
Med rötter i jazz och gospel samt efter
timmar av lustfyllda jam tillsammans,
ger Helena och Ola en stark musikalisk
upplevelse. Med ett lyhört och fantastiskt svängigt samspel och med texter
som talar på djupet, öppnar de dörren
till en större värld. På konserten får vi
både helt ny musik och aldrig tidigare
hörda versioner av älskade psalmer och
jazzstandards.

Utför avancerad trädfällning, sektionsfällning, skogsarbete och röjning.
Både stora och små jobb. Erforderlig utbildning,
F-skattsedel och företagsförsäkring. Kostnadsfria besök för prisuppgift. Möjlighet till RUT-avdrag.

UPPSALA
Foto: Sarah Thorén

Hemsida: www.tradfallninguppland.com
Mail: tradfallninguppland@gmail.com
Telefon: 070-921 45 00
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DANSDAG

KONSTUTSTÄLLNING

m e d Up ps a l a d a ns a k a demi

NÄ R:

fredag 13/8 kl. 13.00–ca 16.30 VA R : Gåvsta, Hall 2000 gräset bakom
hallen, inne i hallen (vid dåligt väder)

P RIS: fri entré

lördag 14/8–söndag 15/8 kl. 10–16. Ev. smygöppning redan på fre-

dagen – håll koll på rasbokultur.nu

P R IS: fri entré

En dansdag för barn och unga från
5 till 18 år, för att inspireras och att
själva få utforska sina rörelser tillsammans med koreograf och dansare från
Uppsala dansakademi.

Sven Holm, en älskad och saknad
konstnär från bygden, gör tillfällig
comeback i Rasbo genom sin konst.
Sven var boende på Grän under drygt
40 år fram till sin död 2018.

Dagen inleds klockan 13.00 med en
föreställning av Uppsala dansakademi. Sedan följer dansworkshops à 45
minuter för tre olika åldersgrupper;
13.30: 5–7 år,
14.30: 8–12 år, och
15:30: 13–18 år.

Sven Holm fick sitt internationellta
genombrott år 1975 genom en
utställning i Galerie Malaval i Lyon,
Frankrike. Samma år flyttade han med
sin familj till Gräns säteri i Rasbo.
Sven Holm är idag representerad
på bland annat Moderna museet,
Eskilstuna konstmuseum, Upplands
konstmuseum och Värmlands museum.

Under workshopparna får man testa på
jazzdans och streetdance. Max 30 deltagare i varje workshop/(ålderskategori).

Foto: Lena Ranhagen

NÄR:

Ta chansen att testa dina moves! Deltagande är gratis, men antalet platser är
begränsade. Anmäl via Simple Signup:
https://www.simplesignup.se/
event/180606.

TRANSSCHAKT
UPPSALA

018-14 28 25
www.transschakt.se

• Sven H olm

Hans
offentliga
utsmyckningar
finns bland annat på Lundellska
skolan, Linnéskolan, Sävja skola och
vårdcentral, Brandstationen Viktoria,
Gåvsta skola och församlingshem, alla
i Uppsala.

VAR:

Frötuna, Stora magasinet

Foto: Lena Ranhagen

Utsnitt från talvan ”Människor som
löv”, Sven Holm år 1986.

22

23

KULTUR & TRÄDGÅRDSDAG

NÄ R:

lördag 14/8 kl. 10.00–18.00

rasbokultur.nu

P R I S : fri entré

• ö p pen gr ind o ch po r t

Breimarks
Fotvård

VA R : olika platser, se program på

Från morgon till eftermiddag kan du
besöka prunkande trädgårdar, intressanta konstutställningar, spännande
hantverksateljéer och kulturhistoriska
byggnader med mera över hela Rasbobygden!
Under dagen öppnas privata trädgårdar och andra vardagliga eller ovanliga
kulturskatter för allmän beskådan. Som
exempel kan man besöka en

gitarrverkstad, en havtornsodling,
en barockträdgård, Rasbo prästgårds
gamla bagarstuga, textilutställning och
konstutställningar.
Detaljerat program med platser, tider,
adresser och karta kommer i god tid att
finnas på kulturföreningens hemsida –
utskrivbart!
Besök: www.rasbokultur.nu

När det gäller
i Almunge
(vidträdgårdsväxter.
Micke mek)
VälkommenLandstingsansluten
till en växtoas strax utanför Uppsala.

ÖPPET
Mån - fre 10 - 18
Lör, sön,
10 - 15
Vaxning
ochhelgdag
taktil massage

Telefon 0174-501 25, även 0708-55 69 74

Framtidsvägen 1, Gunsta 755 97 Uppsala • 018-36 31 54 •
www.funboplantskola.se

34 år
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GÅRDSPRODUKTER
i sju generationer

Vi har
Swish!

GRÖNSAKER • VED
LOKALUTHYRNING • JULGRANAR
Telefon: 070-7565151
Lena-Ängeby 87
3 km NO om Storvreta
Foto: Anders Båth

25

24

NÄ R:

ORGELKONSERT
lördag 14/8 kl. 18.00

• R o l a n d Ös tblo m

VA R : Tibble, Rasbokils kyrka P R IS: fri entré

Din färskvarubutik
vid 288

Roland Östblom är född 1953 i
Söderfors men bor nu i Uppsala och i
Bjursås (Dalarna).

ÖPPET
ALLA DAGAR

Efter examen vid Musikhögskolan
i Stockholm 1982, har Roland varit
organist, kör och orkesterledare i
kyrkor och pastorat runt om i Sverige.
Från och med maj 2016 är han organist
och körledare i Rasbo pastorat. Han
är även dirigent för kören Rediviva i
Uppsala och Siljans Vokalensemble.

Varmt välkommen hem till oss!
Fredrik Birkemyr,
din ICA-handlare i Lindbacken.

Orgeln i Rasbokils kyrka, som Roland
kommer att spela på, är byggd 1829 av
Pehr Zacharias Strand. Orgeln är ett
fint exempel på de mindre koralorglar
som byggdes under första hälften av
1800-talet i Sverige. Orgeln är i originalskick.
Konerten kommer att innehålla spännande verk av kompositörer från 1700talet till vår egen tid, från Händel och
Bach till Otto Olsson och Fredrik
Sixten.

Vi kan plåtslageri och är experter
på allt som gäller plåt-, tak- och fasadarbeten
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Specialister på villor och fritidshus sedan 1954!
Upplandstillverkade villor, fritidshus, andra byggnader vid
kust, på landet, i stad, vid sjö och till fjälls.

• Tuna, 747 93 Alunda
• Telefon 0174-120 37
• Fax 0174-122 81

Öppet
Nästan

Alla dagar

8-21

Mat, Smak & Inspiration i butik!

018-25 13 10/0709-18 36 58 •www.bepeplatslageri.se

Trivs hos oss!
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finalkonsert

• So f i a K a r lss o n

NÄ R: söndag 15/8 kl. 18.00 VA R : Gåvsta, Rasbo kyrka
P RIS: med UNT Mera: 390 kr/ ordinarie: 430 kr/ barn under 12 år: fri entré
Sofia Karlsson är en unik artist, fyrfaldigt grammisbelönad med stor integritet och alltid med största fokus på
musiken. Hon spelar mest på den akustiska konsertscenen, men rör sig fritt
över olika genrer i sin musik.
Hon samlar alltid fantastiska musiker
om kring sig, och har bland annat samarbetat med Stuart Duncan, världskänd
countryfiddler, strängikonen Roger
Tallroth, Tony Garnier och mandolinkungen Mike Marchall. Sofia har även
sjungit in duetter med Svante Turesson,
Thorstein Bergman och Rikard Wolff.
Artister som Rebecca Törnqvist och
Lisa Ekdal har skrivit musik till Sofia.

Våren 2005 förändrades livet radikalt
för Sofia Karlsson då hennes andra
album, Svarta Ballader blev en stor
succé, hyllad av både kritiker och
publik. Svarta Ballader höll sig uppe på
Sverigetopplistan i 54 veckor och är
fortfarande i topp-100 av alla album
sedan 1975. Skivan har i dag sålt i över
100 000 exemplar. Sofias tolkningar av
Dan Anderssons dikter tillhör fortfarande hennes mest älskade gärningar
och verkar aldrig gå ur tiden.
Sofia har följt upp Svarta ballader med
flera skivor, turnéer och succéer.
Hennes turnéer sträcker sig över hela
Skandinavien där hon spelar för fullsatta konserthus och spelställen.

GILLAR D U R ASBO K UL T U R V E C K A ?
V I L L A TT DEN SK A A R R A N GER A S Ä V EN FORTSÄTTNINGSVIS?

S TÖ TTA F Ö R EN I N G EN , BL I M E D L E M !
Årsavgiften är 150 kr/person
kr
eller 250 kr/familj.
kr
Swisha till: 123 621 86 48 (OBS! Ange ditt namn i meddelandefältet)

Foto: Peter Holgersson
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Hållbara
lösningar för
fritidshus,
villa och
samfällighet
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ett av Uppsalaregionens ledande
entreprenadföretag

www.kjs.se • 018-35 11 83

Behöver du uppgradera avloppet?
Enkel och effektiv avloppsrening för dig med
enskilt avlopp. Ecoboxcenter Uppland hjälper dig
med allt - från ansökan till färdig installation.
KONTAKTA: Wittja Markentreprenad
070-2541518
wme@vittja.se - www.ecot.se

Behöver ni ett bollplank att testa, diskutera eller utveckla era idéer med
så är ni välkomna att ringa mig, Peter Zetterling på Företagarnas
Revisionsbyrå i Uppsala AB. Vi har under drygt 30 år varit till hjälp
för företagare och andra organisationer i Uppsalaregionen. Idag är vi 20
personer som står till ert förfogande.

Välkommen!

018-152190 (fråga efter Peter!) • peze@upp.fb-revision.se
www.fbrevision.com

ROINE BJÖRK
SERVICE & ALLBILVERKSTAD
DÄCK & RESERVDELAR
AC-SERVICE
BILEL & INSPRUTNING
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rasbo kulturförening
Föreningen anordnar Rasbo Kulturvecka i samarbete med Rasbo
pastorat och föreningar i Rasbobygden.
Du som vill bidra till en fortsättning av Kulturveckan vill vi gärna se
som medlem. Årsavgiften är 150 kr/person eller 250 kr/familj. Du
kan också stödja oss med valfri summa.
Betala till Plusgiro 48 57 52-0 eller Swish-konto 123 621 86 48.
OBS! Ange namn i meddelandefältet vid betalning!

Telefon: 018-36 55 27
Öppet: Ons-fre 11-18 Lör 11-14 Sön 11-14

Vill du veta mer om Kulturföreningens verksamhet kan du vända
dig till någon i styrelsen:
Ordförande Maria Ripenberg



070-552 16 12 /

 maria.ripenberg@gmail.com

Vice ordförande Jonas Bromander



076-45 30 40 /

		

		

 jonas.bromander@gmail.com

Sekreterare Helena Lundvik		



070-824 86 86 /

 helena.lundvik@slu.se

Kassör Staffan Björklund



070-543 80 81 /

 staffan.bjorklund@telia.com

Se även vår hemsida: www.rasbokultur.nu

Väl ko mna!
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BILJETTER OCH BOKNING
BILJETTER TILL FÖRFATTAR- OCH MUSIKEVENEMANG
Arrang ö r : Rasbo Kulturförening
P RIS:

Priserna varierar beroende på evenemang. Se pris under respektive
evenemang, sidorna 8–5 och 18–27.

BOKA och b e tal a.. .

via Kulturbiljetter, www.kulturbiljetter.se, sök på Rasbo Kulturförening eller evenemangets rubrik. Se även information om bokningen på www.rasbokultur.nu.

KULTUR
BILJETTER
Eventuellt överblivna biljetter säljs vid entrén till respektive evenemang.
Betalning sker med kredit-/betalkort eller Swish 123 621 86 48.

boka plats på dansdagen den 13/8
Fri entré, men begränsat antal platser. Boka plats i din ålderskategori via
Simple Signup: https://www.simplesignup.se/event/180606.

FRÅGOR OM BOKNING OCH BETALNING?
Kont a kta:
Maria Ripenberg – ordförande

 070-552 16 12 /  maria.ripenberg@gmail.com
Staffan Björklund – kassör

 070-543 80 81 /  staffan.bjorklund@telia.com

