
  

 

 

 

 

Hej alla Rindöbor, 

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

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.  

Kom ihåg att 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. 

 

Vasallen blir Tornstaden, Öckerö Maritime Center och Vaxholms kommun. 

Vasallen tar sin Mats ur skolan i månadsskiftet juni/juli. Vad detta innebär för oss boende på 

Rindö och i Rindö hamn/Oskar Fredriksborg vet vi inte än. ÖMC kommer att ta över hamnen 

med tillhörande byggnader och en del övriga områden kommer kommunen sköta om.  

Föreningen Rindöborna har inlett ett samarbete med både Tornstaden och ÖMC och hoppas 

på ett lika gott samarbete som med Vasallen. 

I dagarna börjar Tornstaden försäljning av ”kvarteret” dykaren på platsen där simhallen/  

vattenhallen låg. Det blir 85 lägenheter och 6 radhus. 

 

Gamla Biblioteket 

Föreningen Rindöborna arbetar tillsammans med Vasallen/Tornstaden för ett övertagande av 

Gamla Biblioteket i Rindö Hamn/Oscar Fredriksborg. Projektet bygger på ett samarbete med 

Vaxholms Kommun och att söka finansiering bl.a. genom Allmänna Arvsfonden. Vi behöver 

hjälp med att skaffa pengar för att täcka renoveringen. 

Tanken är att flytta Rindögårdens fritidsgårdsverksamhet och utveckla huset till en 

samlingsplats för alla Rindöbor. Här kommer att finnas stora möjligheter att starta 

verksamheter med olika inriktningar. På övervåningen finns ett stort öppet rum för bl.a. möten 

för t.ex. öns föreningar. 
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Rindödagen. 

Årets Rindödag, nationaldagen den 6 juni, som var den 5:e i ordningen, blev en stor succé. 

Vädret var strålande och mer än 500 personer gästade vår nya fina dansbana med tillhörande 

område. Föreningen Rindöborna och KA 1 IF avtackade Vasallens Fredrik Bremer och 

Marielle Forstadius för ett mycket gott samarbete med presenter och applåder från publiken.  

Under dagen bjöds det på loppis, Zumba uppvisning och Rindö skolas kör. Här fanns 

möjlighet att köpa korv med bröd, kaffe och i Ostmakeriets mobila kök kunde du bygga din 

egen ostburgare. Restaurang Batteriet, Ostmakeriet, Bryggeriet, Fysio plus och Ö-verkstan 

höll öppet. 

Kustbevakningen var på plats med ett av sina fartyg där jublande barn och vuxna kunde få sig 

en rundvandring.  

Naturligtvis var Föreningen Rindöbornas historiegrupp på plats i Gamla biblioteket och 

visade ”Rindö då och nu”. 

Ett mycket uppskattat inslag bjöd Räddningsvärnet på. Alla barn fick prova på att spruta 

vatten rakt ut i havet med motorbrandsprutan. 

Vi vill och hoppas att Rindödagen ska fortleva under många år. 

 

Nattbuss på Rindö? 

Flera intressanta förslag kom fram på årsmötet i mars. Bl.a. att en senare buss bör trafikera 

Rindö på nätterna. Föreningen tycker att det är viktigt att vi på ön ska kunna, med kommunala 

medel, komma hem senare än vad fallet är idag. Vi tar nu kontakt med alla inblandade och 

hoppas på en lösning inom en inte alltför lång framtid. 

 

Marknadsföring 

Föreningen Rindöborna kommer under året att öka satsningen på marknadsföring. Vi önskar 

självfallet att alla hushåll på Rindö ska inse att 125 kronor per år är en bra investering för att 

få igenom förslag och åtgärder för ett bättre Rindö. Idag har vi drygt 200 medlemmar men vi 

har c:a 600 hushåll på ön. Vi kommer också att skaffa material där vi profilerar oss vid olika 

tillfällen. Förslag mottas gärna. 

 

Nätverk Rindös alla föreningar. 

Vi håller på att försöka skapa en komplett lista över alla föreningar på ön, samfälligheter, 

bostadsrättsföreningar, vägföreningar, båtklubbar etc. Detta för att vi på bästa sätt ska nå ut 

med information från oss och det som händer på Rindö och i vår närhet. Registret kommer att 

bli ett mycket bra nätverk som alla på ön kan dra nytta av. 

 



 

 


