
  

 

 

 

Hej alla Rindöbor,  

Rindögården Fritidsgård Cathrin Axelsson och Jens Alexandersson har nu lyckats få klart 
med bemanning fram till slutet av januari 2020. Vi är mycket glada att så många föräldrar 
ställer upp. Efter nyår är det dags att få till bemanningen fram till sommaren. Vi behöver fler 
engagerade till Språkcafeet som äger rum på torsdagarna 18-20. 

Föreningen Rindöbornas arbetsgrupp för kultur och historia anordnade en gudning från 
fortet och genom det gamla regementsområdet för några veckor sedan och det var mycket 
uppskattat. Ca 30 personer deltog i det kylslagna vädret. Vi fick en fantastisk berättelse från 
1700-talet och fram till idag. Denna gång var Anders Joninger guide. Fler guidningar kommer 
under 2020. 

”Äpplet”.  Som de flesta säkert hört så har man vid dykningar i Oxdjupet hittat ett fartyg som 
kan vara systerfartyg till Wasa. Vi vet ju alla att det är dykförbud i området och vi måste 
hjälpas åt att bevaka att inga utomstående dyker på skeppet. Ser du något så ring försvarets 
Högkvarter, 08-788 75 00, vakthavande Marinen. 

Sjöhistoriska muséet har i lokalerna vid rondellen en utställning av gamla båtar, framför allt 
fritidsbåtar. Är du intresserad så vill man gärna ha hjälp med guidning.  

Kontakta Hans-Lennart Ohlsson, 08 519 549 45 

Rindö Nya Skola. Inga besked finns om när bygget ska börja. Det vi har fått veta är att 
nu är bygget på gång enl. Malin Forsbrand. 

Gång- och cykelväg under 2020, troligtvis, kommer arbeten med en gång- och cykelväg att 
påbörjas. Gång- och cykelvägen planeras som en del av Rindövägen, från affären till Rindö 
skola. 
 
BUN och TFK BUN är Barn och Utbildningsnämnden och TFK är Trafik, Fritids och 
Kulturnämnden. Under året har vi haft möten med nämndernas politiker och tjänstemän och vi 
har framfört våra krav och önskemål för att utveckla Rindö. 
 
Gamla biblioteket Under året har Föreningen aktivt jobbat med att försöka hitta möjliga vägar 
för renoveringen. I dagsläget sker kontakter med Tornstaden och i viss mån Kommunen för att 
hitta lösningar för renovering, ägande och drift. 
 

Politikerkontakt under 2020 kommer Föreningen att bjuda in politiker i fullmäktige, boende 
på Rindö till olika möten. 
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AB Tornstaden har nu börjat byggnationen av kvarteret Dykaren med 85 lägenheter och 6 
radhus. Kvarteret ligger mellan gamla sjukhuset och bryggeriet. 

Årsmöte 2020.  Föreningens årsmöte 2020 kommer att äga rum i ”Triton” i Rindö Hamn den 
25 mars Kl. 19.00. Kallelse distribueras senast 14 dagar före årsmötet. 

 

Medlemskap i Föreningen Rindöborna kostar idag 125 kronor per hushåll och år. 
Föreningens styrelse kommer att föreslå årsmötet att höja avgiften till 200 kronor. 

Skulle du vilja engagera dig i föreningens verksamhet? – Vänligen vänd dig till vår 
valberedning se hemsidan.  

 
 
 

 

God Jul och gott Nytt År 
Önskar, 
Föreningen Rindöborna gm P-O Bergkvist 


