
  

 

 

 

Hej alla Rindöbor,  

Den här gången kommer vårt nyhetsbrev i en annan kanal. Vi gästspelar på ”Vi som bor på 
Rindö” för att se vilken respons vi får.   

Rindö Skola – Vaxholm stad köper tomten där Rindö skola står och skolan kommer att bli 
kvar i befintliga lokaler. När, var och hur en ev. utbyggnad ska ske vet vi inte i dagsläget.  

Gång- och cykelväg - under 2020 har arbete med en gång- och cykelväg påbörjats. Gång- 
och cykelvägen har byggts som en del av Gamla Rindövägen, från infarten från väg 274 till 
affären och bort mot Rindö skola. Även ny gatubelysning har installerats. Planen är att ha 
markeringar i vägbanan vidare ner mot Rindö Hamn och att gående, cyklister och motordriven 
trafik ska samsas. 
 
Pendlarbåten – Sedan augusti har SL kört en daglig båtlinje mellan Rindö och Strömkajen. 
Linjen körs med fartyg från Waxholmsbolaget. Från starten den 17 augusti 2020 fram till Lucia 
har 1 651 personer påbörjat resan från Grenadjärsbryggan, 1 197 personer från Rindö Västra 
och 11 050 personer från Vaxholm. Bra siffror med tanke på att många inte alls åker 
kommunalt under pandemin. Resan från Grenadjärsbryggan till Strömkajen tar 1.25 timme. 
Från januari 2021 höjs priset för SL:s månadskort till 950 kr och till 640 kr för pensionär, 
ungdom och student. Det går bra att ta med cykel ombord i mån av plats. Detta projekt pågår 
i 2 år och kommer sedan utvärderas.  
 
Färjetrafiken – Traditionsenligt delade Jan Ögren, vice ordförande och kassör i föreningen, ut 
advents och julhälsning till personalen på färjorna. 
 
Rindögården - just nu vet vi inte om vi kan öppna upp gården under våren. Vi följer alla råd 
och riktlinjer och återkommer när vi har mer information. 

Politikerkontakt – Föreningen startade ambitiöst förra vintern med att bjuda in politiker som 
sitter i Kommunfullmäktige och är boende på Rindö till våra styrelsemöten. Sedan kom 
pandemin och vi har tagit en paus i detta arbete.  
 
Håll Rindö rent – Söndagen den 8 nov samlades ett 80-tal öbor för att gemensamt rensa och 
städa upp runt om på Rindö. Initiativet kom från Lena Norrman som driver Överkstan samt 
Susanne Öberg. Efter avslutat arbete bjöds det på sopplunch på Överkstan.  
 

Vattentornet - Vi har fått löften från Vasallen att tornet ska renoveras till ”bruksskick”. Vi 
håller kontakten och försöker se till att så sker. Rindös fina vattentorn är ju ett fantastiskt 
landmärke som måste bevaras. 

Schaktmassorna  - bakom gamla biblioteket. Det pågår förhandlingar mellan kommunen 
och ansvariga företag. Vi följer med spänning vad som kommer att ske. 
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Oskar-Fredriksborg - är namnet på orten i vilken Rindö hamn är beläget. Diskussioner 
pågår med kommunen om vikten av att bevara ”Gamla värdefulla ortsnamn”. 

Oxen och Djupet - öppnar i ny regi i februari 2021 av ”Systrarna Eriksson”. Men redan 
denna helg 18 till 20 dec smygöppnar de. Följ på Instagram ”syrrornaparindo”. Vi önskar 
systrarna lycka till och ser fram emot invigningen. 

Årsmöte 2021 – Ännu inget beslut om vi kommer att hålla ett nytt årsmöte under våren. 
Kallelse distribueras senast 14 dagar före årsmötet. 

Ostmakeriet - Vi gratulerar Mejerskan Anna Kälvebrand. Hennes blåmögelost Rindö Ädel 
har vunnit SM-guld i mathantverk. Vi ser fram emot när Ostmakeriet öppnar upp till våren 
2021. 

 

Medlemskap i Föreningen Rindöborna kostar idag 200 kronor per hushåll och år. 
PG:4464095-1, eller Swisha till: 123 232 4499. Ange: Namn, post- och mailadress, så får du 
vårt nyhetsbrev. 

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 genom PO Bergkvist, Ordförande. 
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