
  

 

 

 

2018 – ETT ÖDESÅR FÖR RINDÖ OCH FÄRJAN 

På det mycket välbesökta informationsmötet som kommunen anordnade den 29 november i 
Kronängsskolan framgick det mycket tydligt att frågan om färjan är det som oroar de flesta 
Rindöbor.  

Föreningen Rindöborna har i flera års tid varnat för att när den stora inflyttningen till Rindö 
kommer 2018 så riskerar situationen kring färjelederna att bli ohållbar. Nu är vi snart där. 
Minst 120 nya familjer flyttar in under det kommande året och svaren vi oroliga får från de 
ansvariga är alltför vaga och duger inte.  

Under 2017 har vi skickat skrivelser till politiker, Trafikverket och Färjerederiet, vilket också 
har uppmärksammats ordentligt i media. 

Föreningen Rindöborna har tidigare medverkat till förbättrade kommunikationer, i form av 
bättre tidtabell för både buss och färja. Nu behöver vi allt stöd vi kan få för att få till resultat!   

Medlemskap i Föreningen Rindöborna kostar endast 125 kr/ hushåll och ju fler vi är desto 
större tyngd får vårt arbete. Medlemsavgift som inbetalas nu räknas gälla hela 2018. 
Swischa på 123 232 44 99 eller PG 446 40 95-1. Glöm inte ange mailadress. 

Vår pärla Rindögården slår nya rekord vad gäller antal besökare. Rindös barn och ungdomar 
har genom gården tillgång till en fantastisk verksamhet, både på gården och i gympasalen en 
gång per månad då Rindönatt anordnas. Utöver detta så finns en aktiv seniorverksamhet, 
läxhjälp samt ett mycket uppskattat språkkafé. Läs mer på vår hemsida under rubriken 
Rindögården och kanske värt att fundera på om du vill hjälpa till. 

Föreningen arbetar för att Rindögården, som redan nu vuxit ur sina lokaler, på sikt ska kunna 
flytta till den gamla biblioteksbyggnaden. Vi för diskussioner med Vasallen och kommunen 
för att hitta en ekonomisk lösning för en renovering av byggnaden. En lösning måste vara på 
plats innan 2019 då Vasallen lämnar över till fastighetsbolaget Tornstaden. 

Under 2018 kommer vår arbetsgrupp för Rindös kultur och historia, i samarbete med 
Turistbyrån, att sjösätta etapp två av Kulturvandring Rindö. Första delens skyltar kommer 
också få en ny layout med mer information.                                                                                  

 

Från styrelsen önskar vi alla Rindöbor en riktigt 

 
God jul och Gott nytt år 

www.rindoborna.se 

 

2017-12-19  

 

FÖRENINGEN RINDÖBORNA 
 

www.rindoborna.se 


