
  

 

 

 

 

 

 

Rindös befolkning fortsätter att växa, vi hälsar alla nya Rindöbor mycket välkomna.  

I Föreningen Rindöborna valdes Per Olof Bergkvist till ny ordförande vid senaste årsmötet  
i mars, 2018. 

Bästa sättet att stödja vårt arbete är att gå med som medlem. Betala endast 125 kr per 
hushåll/år, PG 446 40 95-1 eller via Swish på 123 232 44 99. Glöm inte skriva namn, adress 
och din mail.  

Vill du fortsättningsvis inte få våra nyhetsbrev kan du enkelt avanmäla dig med att skicka ett 
mail till Åsa Blanc.  

 

Ha en bra sommar hälsar styrelsen i;  
Föreningen Rindöborna/ gm ordförande PO Bergkvist. 

 

INNEHÅLL 

- Räddningsvärn & Ambulanshelikopter 
- Kulturvandring  
- ”Gamla Biblioteket” 
- Kommunikationer 
- Vasallen 
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RÄDDNINGSVÄRN & AMBULANSHELIKOPTER  
 
Arbetet med räddningsvärnet är i full gång och det planeras vara iordningsställt i september. 
Flera möten har skett och de har även haft möte på brandstationen i Vaxholm. Nu är det ca 
25-30 personer som är engagerade. Värnet kommer att hålla till i en av tunnlarna under 
vattentornet i Rindö Hamn. Tanken är att de inte enbart ska kunna hjälpa till vid bränder utan 
även vid olyckor eller olycksfall.  
 

Lite bra info om och när helikoptern kommer. 

Ge dig till känna där patienten finns – De vill se vart patienten finns och väljer sedan själva 
landningsplats. Föraren kan se hinder eller risker från luften som vi inte ser. De behöver en 
plan yta stor som en tennisbana (20x30m) att landa på. Det får inte finnas lösa föremål tex 
presenning, parasoll, handdukar mm som kan blåsa upp i rotorn. Det är alltid föraren som  
väljer var de landar. 

Dagtid, vinka med något färgglatt tex lakan, handduk mm.  
Fortsätt vinka tills du är helt säker på att de har sett dig, dvs när de landar. 

Nattetid / Mörker, varningsblinkers på bilen, blinka med  
ficklampa / utebelysning på huset. Fortsätt tills du är säker på att de ser dig. 

Det blåser mycket när helikoptern landar, med risk för att studsmattor, utemöbler mm blåser  
omkull samt att det finns risk att det blåser skräp i ögonen. 

Håll dig borta från helikoptern när den landat. När rotorerna slutat snurra och du får   
klartecken får du närma dig helikoptern.  

Det finns 1 helikopter dygnet runt, året runt samt 1 helikopter dagtid 09:00 – 21:00  
15 maj – 15 september 

 
 
KULTURVANDRING 
 
På Rindödagen 2018 invigdes etapp 2 av kulturvandringen. Nu är även Rindö Västra, 
Röräng, Holsängen, Rindöby och Byviken inkluderad. Nytt för i år är att vi har fått en hel del 
gamla fina foton från de olika platserna samt text på skyltarna. För att enklast följa och läsa 
om vår Ö hänvisar vi till vår hemsida där info om vandringen samt karta finns. Vi hoppas ni 
får en fin vandring. 
 

BIBLIOTEKET 

Föreningen Rindöborna jobbar nu på att hitta finansiärer för att iordningsställa ”Gamla 
Biblioteket” så att Fritidsgården Rindögården kan flytta in. Men även Rindögårdens alla 
övriga aktiviteter som språkcaféet, seniorträffen, läxläsning och måleristudio. Det finns även 
flera externa  intressenter som vill kunna använda lokalerna.  

 

 

 

http://www.rindobona.se/


KOMMUNIKATIONER 

Att befolkningen ökar på Rindö skapar krav på bättre kommunikationer och då inte minst i 
trycket på färjan. 

Flera personer har hört av sig och meddelat att det ofta är långa köer och att många bilar inte 
kommer med färjan. Vi jobbar hela tiden på att få till stånd samtal för att förbättra situationen 
både vad gäller färjan samt att kunna åka kollektivt. Vi har nu fått flera bussturer på ön och 
med tanke på att klimatfrågan är högt prioriterad borde fler av oss som bor på Rindö åka 
kollektivt.  

Det finns planer på en snabbgående el färja  från Rindö Hamn till Stockholm. Tanken är att 
den ska komma igång till sommaren 2019. Exakt var och hur den kommer att gå är ännu inte 
bestämt.  

 

VASALLEN  

Vasallen kommer att lämna Rindö under våren 2019. Då kommer Tornstaden och Öckerö 
Maritime Center att ta över verksamheten i Rindö hamn. Vad detta kommer att leda till är lite 
osäkert men vår förhoppning är att vi kan fortsätta den dialog som vi fört med Vasallen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


