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Handläggare 
Göthberg Johan 
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2014-06-10 

Diarienummer 
KSN-2014-0450 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2014 från Rasbo i 
samverkan och Utvecklingsrådet för Storvretabygden. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att för år 2014 bevilja föreningen Rasbo i samverkan 98 000 kronor och Utvecklingsrådet för 
Storvretabygden 102 000 kronor via Storvreta fastighetsägarförening. 

Att besvara sökandena enligt bilaga 1 respektive bilaga 2. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har sedan några år beviljat medel till lokala föreningar som driver 
demokrati och utvecklingsfrågor. Rasbo i samverkan och Utvecklingsrådet för 
Storvretabygden har inkommit med ansökningar. Knutby i samverkan har meddelat att deras 
förening för närvarande är vilande. Vattholma i samverkan har meddelat att föreningen inte 
behöver stöd för innevarande år men avser återkomma för år 2015. 

1.Rasbo i samverkan är en lokaldemokratisk förening som driver demokrati och
utvecklingsfrågor i Rasbo. Kommunstyrelsen har sedan 2004 beviljat föreningen Rasbo i 
samverkan ekonomiskt stöd.  

Rasbo i samverkan (RIS) har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd med 98 000 
kronor för sin verksamhet som bland annat rör frågor om bredbands- och IT-frågor, 
pendlarparkeringar och kollektivtrafikresande samt gång- och trafiksäkerhetsåtgärder. De ger 
också ut en informationsskrift över vad som händer och sker i bygden samt anordnar 
informationsmöten i bygden (bilaga 3). 

Den största posten i den planerade budgeten för 2014 är, liksom tidigare år, en 
produktionskostnad på 65 000 kronor för föreningens informationsskrift som delas ut till 
samtliga boende inom Rasbobygden 6 gånger/år.  
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Det näst största kostnadsbeloppet i ansökan ligger på 44 600 respektive 10 000 kronor och 
avser arbetet med framtagande av underlag för bredbands- och IT-status och 
enkätundersökning gällande utbyggnad av trygghetsboende. 
 
2.Utvecklingsrådet för Storvretabygden har ansökt om totalt 110 000 kronor. 
Utvecklingsrådet för Storvretabygden består av Lyckebokyrkan, Storvreta IK, Storvreta 
Kultur och Hembygdsförening, SPF Norunda, Företagsföreningen W-pilen och Storvreta 
fastighetsägareförening (bilaga 4). 
 
Rådet ger ut Storvretabladet som kommer ut 12 gånger/år och arrangerar ”Framtidsveckan” 
med skördefest i september och julmarknad i december. Aktuellt för 2014 är även produktion 
av karta över Storvretas uterum och folder med information om vad Storvretabygden har att 
erbjuda av företag, föreningar och offentlig service. 
 
Storvretabladet är den största posten i den planerade budgeten för 2014 med 60 000 kronor. 
Framtidsveckan med skördefest den 6 – 14 september är den näst största budgetposten med 
50 000 kronor.  
 
Föredragning 
Föreningarna är engagerade i en rad frågor inom flera av kommunens verksamhetsområden 
såsom vägar, kollektivtrafik och information utifrån de avgränsade geografiska områdena. 
Föreningarnas arbete är mångsidigt och integrerande och kan tjäna som modell för andra 
föreningar när det gäller samverkan kring lokala utvecklingsarbeten i olika stadsdelar eller på 
andra orter. 
 
Föreningarnas arbete ligger i linje med överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och 
Uppsala kommun (LÖK), som bland annat uttrycker i principen om samhällsutveckling att 
”Människors aktiva deltagande i föreningslivet är en förutsättning för en levande demokrati”. 
Föreningarnas aktiviteter står också väl i linje med kommunens policy för hållbar utveckling. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen för år 2014 bevilja föreningen RIS 
98 000 kronor och Utvecklingsrådet för Storvretabygden 102 000 kronor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I kommunstyrelsens budget finns upptagna medel för stöd till samhällsföreningar som 
exempelvis RIS och Utvecklingsrådet för Storvretabygden. För 2014 uppgår stödet till 
200 000 kronor. Med ovanstående förslag ryms bidragen inom budget. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson  Ulla Holmgren 
Stadsdirektör   Enhetschef 
 



KOMMUNSTYRELSEN 

Handläggare 
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Diarienummer 
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Rasbo i samverkan 

Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2014 från Rasbo i 
samverkan. 

Kommunstyrelsen har idag beslutat bevilja er 98 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
verksamhetsåret 2014.  

Medlen kommer att utbetalas inom kort. Vi ber er sända in en verksamhetsberättelse för 2014 
senast 15 april 2015.  

Kommunstyrelsen 

Fredrik Ahlstedt Astrid Anker 
Ordförande Sekreterare 
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Utvecklingsrådet för Storvretabygden 

Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2014 från 
Utvecklingsrådet för Storvretabygden. 

Kommunstyrelsen har idag beslutat bevilja er 102 000 kronor i ekonomiskt stöd för 
verksamhetsåret 2014.  

Medlen kommer att utbetalas inom kort. Vi ber er sända in en verksamhetsberättelse för 2014 
senast 15 april 2015. 

Kommunstyrelsen 

Fredrik Ahlstedt Astrid Anker 
Ordförande Sekreterare 
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Kommunstyrelsen 

Uppsala Kommun 

753 75 Uppsala 

uVr-öALA KOMMUNSTYRELSE 

ink. 20W -03- 2 8 
Warienr. 

Ansökan om ekonomiskt stöd till Rasbo i Samverkan för verksamhetsåret 2014 

Rasbo i Samverkan (RiS) ansöker härmed om fortsatt stöd för kommande 
verksamhetsår. För 2013 har vi erhållit 87 750 kronor. För 2014 söker vi 98 000:-
kronor. 

Vår förening bildades som en direkt fortsättning på Rasbo kommundelsnämnd, (som 
upphörde 2002-12-31) och i samarbete med representanter för bygdens föreningsliv. 
Vårt uppdrag är att informera och synliggöra aktuella frågor som rör vår bygd, och driva 
frågor som är til l gagn och nytta för boende och verksamma i Rasbo, Rasbokil, Tuna och 
Stavby 

Under 2014 kommer vi att lägga ner mycket tid och arbete för att bygga ut fibernät. 
Dagens uppkoppling via ADSL med kopparledningar kommer så småningom att 
nedmonteras därför är det viktigt att vi i god tid arbetar för att bygga ut med 
markfibernät. Vi har kontaktat Vattenfall för att kunna samordna utbyggnaden när dom 
nu gräver ner sitt elöverföringsnät. 

Detta kommer att kräva mycket engagemang för att få igång bildandet av "byaföreningar 
som ägare av fibernätet" 

En särskild utvecklingsgrupp i Rasbo i Samverkan har bildats som inom kort kommer att 
gå ut med information om fiberutbyggnad ti l l boende i RiS området 

Under våren planeras en träff med bygdens företagare under ämnet" Samverkan mellan 
olika företagare". Vilken är den viktigaste frågan för att företaget skulle välja att etablera 
sig inom vårt område istället för i staden. 

På agendan arbetar vi också med att lösa behovet av pendlarparkeringar, utökade 
busslinjer, cykel och gångförbindelser på fler platser och informationstavlor för 
synliggörande av bygden. 

Informationsträffar om planerad gång- och cykelled Jälla-Hov kommer att hållas med 
början under försommaren. Vi försöker genom kontakt med trafikverket att även 
samordna nedgrävning av fiberkabel under cykelbanan 

Vi arbetar sedan många år med att lösa behovet av seniorboende. De allra flesta i 
Rasbobygden har som önskemål att när tiden kommer kunna flytta ti l l ett gemensamt 
boende med någon form av omvårdnad inom sin gamla hembygd. För dem och deras 
närstående och vänner är det viktigt att kunna bo kvar där de bott och under många år. 

Styrelsen har god kännedom om bygden och träffar dagligen människor som har tips på 
vad vi kan jobba med så därför kommer säkert många andra frågor upp på 
dagordningen under 2014. 

Bilaga 3 



Kostnadsberäkning för bidragsansökan 

Budgetberäkning 

Produktion, tryckning och distribution av Ristaren / ett informationsblad som 
distribueras til l samtliga boende inom Rasbobygden/ 

65 000:-

Kostnad hemsidan 8 000:-

Annonsering ti l l informationsmöten 2 500:-

Kostnader för olika projekt 

Framtagande av underlag för bredbands och IT status enl bilaga 1 44 600:-

Enkätsundersökning / äldreboende 10 000:-

Informationsmöten "cykel-och gångbana Jälla-Hov" 5 000:_ 

Kollektivtrafiken," fler människor får möjlighet att åka kollektivt" 3 000:-

Träffar med bygdens företagare/ vad skulle få dig som företagare 

att etablera dig i vår bygd 7 000:-

Vi arbetar med många andra projekt som vi ej har kostnadsberäknat , men som görs 
genom stort ideellt arbete 

Totalt 145100 

För 2013 får vi ett överskott på c:a 43 000:-., främst beroende på att vi fick problem med 
dator och att redaktören tyvärr råkade utför en olycka, vilket ledde till att några utskick 
av Ristaren ej kunde ske 

Med vänlig hälsning 



Fibernät till Rasbobygden 
lbil£l£*£l X 

Utskick: 
Informations-bch intresseförfrågan 
2 500 med retur 22 000:-

Bildandet av 7-9 föreningar/byalag 4 000:-

förhandlingar med markägare 
konsulthjälp 12 000:-

; i i 

Informationsmöten 6 000:-

Material / kartor mm 600:-

budgera t pro jekt 44 600:-

Rasbo i Samverkan 2014-02-10 

C 

(" 



R A S B O I S A M V E R K A N 

Årsmötets val av styrelse för 2014. 

Ordinarie 
Soc.Dem Percy Westerlund 018-365200 
Kristdem. Esbjörn Forslund 0174-13543 
Vänstern. 
Folkp. 
Centerp. Gunilla Zetterling 018-351260 
Moder. Lars-Gunnar Karlsson 0174-13201 
Miljöp. Helena Nordström Källström 018-511304 
Stud.förb. Allan Haddleton 0174-13343 
Företag Bert Söderberg 018-365855 
Skola Jonny Pettersson 018-365558 
Övr. Intr.för. BrittSofie Karlsson 018- 365210 
Pens.fören. Olle Karlsson 018-365004 
Kyrka/samf. Inga-Lill Molinder 018-181773 
Hemb.fören. Håkan Blomsten 0174-13307 
Idrottsf. Peggy Alexandersson 070-5224551 

Ersättare 
Margareta Inninger 0174-13 3 3 8 

ErikHöök 018-351145 
Bo Falk 018-365407 

Claes Mörlin 018-365019 
Martin Öjes 076-0264686 
Elin Blom 0174-13456 
Berit Westerlund 018-365200 
Nils-Erik Johansson 018-365537 
Birgitta Olsson 018-365401 
Bertil Lundvik 018-351155 
Björn Gullefors 018-368260 

Ordförande: Percy Westerlund 
V. ordförande: Allan Haddleton 
Kassör: Britt-Sofie Karlsson 

Revisorer: Maj-Lis Lundblad 018-351125 
Inge Näslund 018-365366 

IngaKöpse'n 018-365325 
Lars Widell 0174-13363 

Valberedning: Stavby Bo-Lennart Janervärn 0174 13304 
Tuna GunLoman 0174- 12204 
Rasbo Rolf Eriksson 018- 365213 



Verksamhetsberättelse för år 2013 
Årsstämman 2014 
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Styrelse 
Ordförande 
Vice 
Kassör 
Sekreterare 

Vakant 
Percy Westerlund 
Britt Sofi Karlsson 
Håkan Blomsten 

Politiska företrädare: ledamot 
Moderaterna 
Lars-Gunnar Karlsson, Wäsby, Stavby 
Centern 
Gunilla Zetterling, Lura, Rasbokil 
Kristdemokraterna 
Esbjörn Forslund, Wäsby, Stavby 
Folkpartiet 
Vakant 
Socialdemokraterna 
Percy Westerlund, Gåvsta, Rasbo 
Vänsterpartiet 
Vakant 
Miljöpartiet 
Helena Nordström Källström, Rasbokil 

Föreningsföreträdare: 
Företagarna 
Bert Söderberg, Lejsta, Rasbo 
Studieförbund och kultur 
Allan Haddleton, Inninge Stavby 
Kyrkor och Samfund 
Olle Carlsson, Strömvägen, Rasbo 
Pensionärsföreningar 
Olle Karlsson, Midsommarvägen, Rasbo 
Hembygdsföreningar 
Håkan Blomsten, Tunome, Stavby 
Idrottsföreningar 
Peggy Alexandersson, Gåvsta, Rasbo 
Skolor och Föräldraföreningar 
Jonny Pettersson, Gåvsta, Rasbo 
Övriga intresseföreningar 
Britt Sofi Karlsson, Vallby, Rasbo 

Ersättare 

Patrik Pössi Olsson Fornby Rasbokil 

Erik Höök, Edeby, Rasbokil 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Joakim Johansson, Trevlinge, Rasbo 

fr o m 131001 Claes Mörlin, Västersta, Rasbo 

Birgitta Olsson, Gåvsta Rasbo 

Ann Öberg-Wiklund, Borsta, Tuna 

Bertil Lundvik, Skarpvreten, Rasbokil 

Vakant 

Elin Blom, Sunnersbol, Stavby 

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. Jan Tannfors, Rasbokil 
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Information till medborgarna i Rasbobygden 
Informationen från Rasbo i Samverkan till bygdens invånare har främst skett 
genom Ristaren, Hemsidan och Offentliga möten. 

Ristaren har under året utgivits i två nummer ( feb, dec). På grund av sjukdom 
och andra problem har vi inte kunnat genomföra våra utgivningsplaner. Gläd
jande nog kan vi konstatera att många i bygden hört av sig då de saknat denna 
information från RiS. Ett stort tack till Bertil Lundvik, som verkligen försökt att 
följa utgivningsschemat. 

Hemsidan (www.rasbo.org ) Arbetet med att fortsätta utveckla hemsidan har 
under jan-okt ordnats av Olle och Mathias Carlsson och därefter av Martin Öjes. 

Möten. Förutom vår Årsstämma 6 mars 2012 i Rasbo, har styrelsen haft: 
Åtta styrelsemöten 13/2, 25/3, 29/4, 30/5, 2/9, 1/10 , 5/11, 2/12. sex av dessa i 
Rasbo församlingshem och två i Gåvsta skola. 
Nio Au-möten 14/1, 25/2, 11/4, 14/5, 23/7, 19/8, 16/9, 14/10, 11/11. Åtta möten 
hos Britt Sofi och ett hos Gunilla. 
Tre offentliga möten har genomförts 28/2 kring bredbandsutbyggnad, 1/10 
kollektivtrafiken och bredband, samt den 18/11 i vägmöte i Stavby gällande 288. 
Deltagit i kommunens Landsbygdsforum den 7/5 och 26/11, samt i remisskon
ferens 28/5. Uppvaktning på Stadshuset för att klargöra vår situation 28/8, samt 
konferens med "Hela Sverige ska leva" i Knivsta. 

Årets Ristare 2012. 
Årets Ristare utses mot bakgrund av förtjänstfulla insatser för Rasbobygden. 
Årets vinnare tillkännages vid Årsstämman. Med en tydlig motivering 
tilldelas pristagaren ett hedersbevis och en mindre gåva. 

Viktiga händelser under 2013. 

Bredband 
En arbetsgrupp har bildats för att ta reda på förutsättningarna för området att fa 
in fibernät på fler ställen. Gruppen arbetar tillsammans med kommunen för att fa 
kontakter med de bästa producenterna av nätverk, samt att se hur man kan nyttja 
Vattenfalls grävningar för att lägga ner kraftledningarna i marken. Man letar 
också efter intresset hos privatpersoner att ansluta sig till projektet. 

C 
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Väg 288 
Vägsträckan Hov-Alunda har diskuterats vid fler tillfällen och försök att f l till 
stånd säkra påfarter, vettig dragning och minimal miljöpåverkan har delvis 
infriats. Utmed denna del skall också g/c-väg planeras inom projektet. 

Gång- o/Cykelvägar 
Projektering av g/c-väg Jälla-Hov har startat och RiS har deltagit i några av 
överläggningarna med Trafikverket. Beträffande g/c väg Spånga-Tuna och den 
södra delen av Gåvsta har det inte kommit några besked. 

Grusvägarna 
Från Trafikverket har vi fatt löfte att lilla vägen Rasbo-Helgeby skall förbättras 
(dikas ur) under året och fa en viss typ av beläggning under 2015. Huruvida 
även Lydingevägen kommer att åtgärdas samtidigt går ej klart att utläsa av 
brevet. 

Kollektivtrafiken. 
Vid offentligtmöte den 1 okt redogjorde Sture Johnsson för det nya biljettsyste
met inom UL, vilket visar sig svårt att förstå vid första påseendet. Konstateras 
att den nya prissättningen ger bättre jämställdhet mellan stad och land. 
Önskemål om att få stiga på direktkörande Alundabussar även i Stavbyområdet 
framfördes. 

Seniorboende 
Frågan diskuteras vidare med kommunen men kommunens intresse att lösa 
bostadsproblemet på landsbygden är lika med noll. 

Skolor och forskolor. 
Våra tre 0-9 skolor har utvärderats under året och från att ha ansetts som bra 
skolor fram til l augusti så svängde pendeln då det saknades, enligt skolinsspek-
tionen, delar av skriftliga planer för verksamheten, samt att kommunen brustit i 
utbildningen av skolledare. Konsekvenserna av detta har gjort att vid årsslutet 
2013 vet ingen hur ledningsfunktionen fungerar på våra skolor. En utredning 
kring hur våra tidigare elever klarat sig i sin vidare utbildning och i arbetslivet är 
utlovad av kommunen. 

Våra tre förskolor fungerar som tidigare, men problem kan uppstå kring de t i l l 
fälliga byggloven vid Gåvsta förskola. Fortfarande är dagbarnvårdarnas verk
samhet en mycket bra komplettering till förskolorna. 



Sid 4(4) 

Rasbo vårdcentral 
Fler yrkeskategorier har anställts i samarbete med Alunda, vilket gynnat 
verksamheten och bidragit till att fler far den hjälp de efterfrågar. Listningen av 
husläkare har ökat men det finns fortfarande plats för fler. 

Räddningstjänsten 
Kommunalförbundet mellan Uppsala, Östhammar och Tierp för räddningstjänst 
följs upp för att se till att insatsresurserna förbättras inom vårt område. 

Avfallsfrågorna och återvinningen 
Förhandlingarna med Östhammar och möjligheterna att använda återvinnings
station i Alunda har inte lett t i l l någon framgång ännu. Inte heller påtryckning
arna att fa Hovgården mer användarvänligt har givit resultat. 

Slutord 
Verksamhetsåret har inneburit många sammanträden och träffar för styrelsen och 
dess medlemmar.. Ett stort tack til l alla parter som vi fått träffa för att framföra 
våra åsikter och ti l l alla styrelsemedlemmar som offrat tid och pengar för vår 
bygds utveckling. 

Rasbo i mars 2014 

Allan Haddleton Peggy Alexandersson Esbjörn Forslund 



Rasbo i Samverkan 

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 13-01-01 - 13-12-31 

Balansrapport 
Preliminär 

Sida: 

Utskriva: 

Senaste vernr: 

1 

14-03-05 

74 

Ing balans Period Utg balans 

TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 1 

1910 Kassa 
1920 Postgiro 
1940 Övriea bankkonto 

9 419,00 
2 410,37 

78 969,43 

-9 419,00 
-1 628,25 
30 196,11 

0,00 
782,12 

109 165.54 
S:a Omsättningstiilgångar 1 90 798,80 19 148,86 109 947,66 

Anläggningstillgångar 
1388 Fordran LUB 10 000,00 -10 000.00 0.00 
S:a Anläggningstillgångar 10 000,00 -10 000,00 0,00 

S:A TILLGÅNGAR 100 798,80 9 148,86 109 947,66 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
Skulder 

Kortfristiga skulder 
2440 Leverantörsskuldsr 
2990 Övriga interima skulder 
2700 Utlägg Britt Sofi 
2890 Övr kortfri skulder 

-9 040,40 
-1 904,00 

0,00 
-24 059.37 

4 987,40 
I 904.00 
-161,00 

24 059.37 

-4 053,00 
0,00 

-161,00 
0,00 

S:a Kortfristiga skulder -35 003,77 30 789,77 -4 214,00 

S:a Skulder -35 003,77 30 789,77 -4 214,00 

Eget kapital 
2010 Eget kapital 
2015 Reservfond, bredband, företagarförening 
2019 Redovisat resultat 

-43 217,70 
-20 367,00 

-2 210,33 

-2 210,33 
-29 633,00 
-8 095,30 

-45 428,03 
-50 000,00 
-10 305,63 

S:a Eget kapital -65 795,03 -39 938,63 -105 733,66 

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL -100 798,80 -9 148,86 -109 947,66 

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 



Rasbo i Samverkan 

Resultatrapport 
Preliminär 

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 13-01-01 - 13-12-31 

Sida: 

Utskrivet: 

Senaste vernr: 

1 

14-03-05 

74 

Perioden Ackumulerat Period fa år 

Rörelsens intäkter och lagerförändring 
Nettoomsättning 

3610 Medlemsavgifter 
3710 Kommunala bidrag 

1 210,00 
87 750,00 

1 210,00 
87 750,00 

4 250,00 
75 000,00 

S :a Nettoomsättning 88 960,00 88 960,00 79 250,00 

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 88 960,00 88 960,00 79 250,00 

Bruttovinst 88 960,00 88 960,00 79 250,00 

Rörelsens kostnader 
k vriga externa kostnader 

5010 Lokalhyra 
5990 Annonsering 
6071 Representation 
6110 Kontorsmaterial 
6151 Ristaren 
6212 Webb 
6400 Fika 
6570 Bankkostnader 
6981- Medlemsavgifter 

-144,00 
-1 545,00 
-1 312,00 
-4 170,00 

- J U J U H , ^ O 

-9 237,00 
-1 993,00 

-422,20 
-200,00 

-144,00 
-1 545,00 
-1 312,00 
-4 170,00 

-30 564,28 
-9 237,00 
-1 993,00 

-422,20 
-200,00 

-216,00 
-942,00 

-1 940,95 
0,00 

-62 487,50 
-9 149,00 
-2 477,30 

-505,50 
-200.00 

S:a »: vriga externa kostnader -49 587,48 -49 587,48 -77 918,25 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -49 587,48 -49 587,48 -77 918,25 

Rörelseresultat före avskrivningar 39 372,52 39 372,52 1 331,75 

Rörelseresultat efter avskrivningar 39 372,52 39 372,52 1 331,75 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 39 372,52 39 372,52 1 331,75 

Resultat från finansiella investeringar 
x vriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8300 Ränteintäkter 566,11 566,11 878,58 
S:a »: vriga ränteintäkter och liknande resultatposter 566,11 566,11 878,58 

S:a Resultat från finansiella investeringar 566,11 566,11 878,58 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 39 938,63 39 938,63 2 210,33 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 39 938,63 39 938,63 2 210,33 

Resultat före skatt 39 938,63 39 938,63 2 210,33 

Beräknat resultat 39 938,63 39 938,63 2 210,33 

8999 Redovisat resultat -39 938,63 -39 938,63 -2 210,33 
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Bakgrund 

Utvecklingsrådet för Storvretabygden (vi har beslutat att kortversionen av detta bör vara 
Storvretabygden, som används nedan) består av representanter för samtliga föreningar i bygden. Vi 
träffas två gånger per termin för att fånga upp varandras planer, diskutera helheten för bygdens 
utveckling och skapa arbetsgrupper på tvärs över föreningarna vid behov. Vi har haft möten i 
december, mars och juni där vi bland annat diskuterat ett eventuellt äskande till Uppsala kommun. 

Vi tar vår utgångspunkt i de aktiviteter vi som enskilda föreningar gör och vad som så att säga "faller 
mellan stolarna", dvs där Storvretabygden kan och ska spela sin roll. Samtidigt är det viktigt att vi 
fortfarande är ett råd (ingen juridisk person) och inte i egentlig mening driver egen verksamhet. 
Arbetet ska ske i föreningarna. Det vi föreslår ska därför ha en eller flera ägare bland övriga 
föreningar. 

Storvretabladet kom ut med 12 nummer under 2013 under Storvreta IKs huvudmannaskap. SIK har 
avböjt att fortsätta stå som ägare och ansvarig utgivare, tidningen gick inte back men det krävdes en 
hel del handpåläggning från föreningens sida. En ny struktur behövs. Lite trevande kontakter har 
tagits under våren men ingen ny ägarstruktur har utkristalliserats, det arbetet fortsätter i höst. 
Samtidigt kan vi inte vänta utan måste hitta en kostnadseffektiv lösning att fortsätta berätta om 
bygden, om vad som är på gång och på så sätt "bli til l" som bygd. Vi är eniga om att tidningen är ett 
av våra viktigaste verktyg. Den idé vi har just nu är att de föreningar som vill bildar en ekonomisk 
förening för att dela både ansvar och ekonomi för tidningen och skapa en kontinuitet för detta 
viktiga organ. 

På vägen dit vill vi under hösten 2014 pröva en ny lösning i samarbete med Annonsbladet där vi med 
kommunens hjälp köper in vissa sidor i det befintliga annonsbladet för redaktionellt utrymme. 
Eventuellt kommer vi parallellt att söka samverkan med Ärentuna församlings "Kyrkbänken". Vi tror 
dock att dessa två har lite olika läsare. 

Vår andra prioritering är att säkra fortsättningen av Framtidsveckan och framför allt Skördefesten i 
september och julmarknaden i december. Därför söker vi ett bidrag för att kunna genomföra dessa 
evenemang. 

Utvecklingsrådet för Storvretabygden har på sitt möte den 30/3 respektive 1/6 2014 beslutat om 
nedanstående äskande, som också har cirkulerats till Storvretabygdens AU för justeringar. 

Bilaga 4 



A. Storvretabladet 60.000 (->Lyckebokyrkan) 

Storvretabladet är en väldigt viktig kanal för kommunikation för föreningar och företag och mellan 
Storvretaborna. Sedan vår första utgåva i augusti 2012 har intresset för tidningen bara ökat. Vi har 
dock enbart en lokal marknad av annonsörer och det är ännu inte möjligt att driva tidningen med den 
höga ambitionsnivån avseende omfattning och kvalitet enbart på kommersiella grunder. Det är också 
av största vikt att vi kan kanalisera kommunens ambitioner och planer för vår bygd i ett fungerande 
medium, där vi varje nummer i positiva ordalag beskriver samarbetet mellan föreningarna och 
kommunen, berättar om planer och konkreta insatser, kallar till möten och arbetsgrupper mm. 

Utvecklingsrådet har också beslutat att ge ut två andra produkter under hösten som "kompensation" 
för utebliven tidning: en karta överStorvretas uterum (även bygderna runtomkring ska ingå) samt en 
folder med arbetsnamnet "Välkommen till Storvreta", att delas ut till spekulanter och/eller 
nyinflyttade med information om vad samhället har att erbjuda av företag, föreningar och offentlig 
service. 

Vi äskar därför ett utvecklings- och produktionsbidrag för 2014 enligt nedan. Budget: 

Samarbete med annonsbladet september till december med fyra inbundna sidor samt 
banner på framsidan. Bladet utökas ev från 12 till 16 sidor: 30.000 
Bidrag till produktion och tryck av karta över "Storvreta uterum": 10.000 
Bidrag till produktion och tryck av "Välkommen till Storvreta"-folder: 10.000 
Kostnader för sammanhållande redaktör, förarbete för ekonomisk förening, framtagning av 
ny grafisk profil): 10.000 

B. Framtidsveckan med Skördefesten 50.000 (-> Ställ om Storvretabygden) 

Framtidsveckan med Skördefest har arrangerats sedan 2010 och arrangeras 2014 den 6-14 
september (avslutas alltså med valdagen!). De olika föreningarna i Storvreta uppmanas förlägga 
någon aktivitet med koppling till framtiden vilket ger en mångfald av program varje dag. I samarbete 
med kommunen hålls ett Stormöte den 7/9 16-19, både för att ge plats åt en lokal politisk debatt 
inför hösten och för att belysa det positiva samarbetet vi har med kommunen. Mer konkret utgörs 
kostnaderna som vi äskar av 

i. Hyreskostnad och annonskostnad för Stormötet den 7/9:10.000 (Storvretaskolans matsal) 
ii. Produktion och tryck av Framtidsveckans- och Skördefestens program/folder plus två 

återanvändbara beachflaggor för att visa vägen: 20.000 
iii. En föreläsning hålls under Framtidsveckan kring klimatfrågor där kommunen står som värd i 

samarbete med Ställ om Storvretabygden, uppskattad kostnad för hyra och arvode: 5.000 
kronor 

iv. Omkostnader för hyra, el mm för Skördefesten vid Ärentunaskolan: 10.000 
v. Invigningskostnader för kommunens nya piratlekplats, med sång och musik samt lekledare: 

5.000 

Vi äskar alltså 50.000 kronor till Framtidsveckan och Skördefesten att förvaltas av Ställ om 
Storvretabygden som står som samordnande organisation. 



Äskandet i sin helhet 

Totalt äskas enligt ovan 110.000 kronor för arbetet under 2014. Eftersom Utvecklingsrådet för 
Storvretabygden inte är en juridisk person har vi inget konto. På samma sätt som 2013 betalas den 
totala summan ut till en av föreningarna för vidare utbetalning till ansvarig förening. 
Fastighetsägareföreningen kommer att stå som mottagande och förmedlande part. 

Storvreta den 2 juni 2014 

För Utvecklingsrådet för Storvretabygden /AU: 

Thomas Norrby, Lyckebokyrkan 

Lars Harlin, 
Storvreta fastighetsägareförening Företagarföreningen W-Pilen 


