
 

 

 

 

 
Hej alla Rindöbor, 
 
Äntligen vår. Med våren välkomnar vi också alla dem som senaste tiden flyttat till vår ö. 

 
Rindös fortsatta tillväxt är en ständigt aktuell fråga för trettioårs-jubilerande  
Föreningen Rindöborna.  
 
Med våra Nyhetsbrev vill vi hålla alla boende informerade om vad som händer på vår ö. 
Tipsa oss gärna om nya ämnen och frågor. 
 
Bästa sättet att stödja vårt arbete är att gå med som medlem.  
Endast 125 kr per hushåll.  
PG 446 40 95-1. 
 
 
Vill du fortsättningsvis inte få våra nyhetsbrev kan du enkelt avanmäla dig med att skicka 
”Nej tack nyhetsbrev” till Åsa Blanc. 
 
 
 
Bästa vårhälsningar 
Styrelsen Föreningen Rindöborna  
 
/gm Urban Lisinski ordförande  
urban.lisinski@gmail.com 
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SAMRÅDSMÖTET KOMMUNIKATIONER 

Den 11 mars hade vi det tredje mötet med Kommunen, Arriva, Färjerederiet, Trafikverket mfl. Vi fortsatte 
diskussionen kring våra kommunikationer till och från ön. Ännu har inga konkreta saker hänt men vi har en 
kontinuerlig dialog med de som var med på mötet. 

Konkreta frågor vi diskuterar är bland annat fler direktbussar från Rindö till Danderyd samt utökad  
20-minuterstrafik på kvällarna. 

Protokoll från mötet hittar ni här.  

 

ÖCKERÖ MARITIM CENTER 

Nu under våren startar Öckerö Maritim Center (ÖMC) upp sin utbildningsverksamhet på 
Rindö. ÖMC är ledande inom säkerhetsutbildning för rederianställda liksom fiskerianställda i 
Sverige och har på Öckerö utanför Göteborg en väl uppbyggd verksamhet som startade 
redan 2007 på uppdrag av Sjöräddningssällskapet tillsammans med fiskarna på Öckerö.  

De säkerhetskurser som kommer hållas på Triton för grupper på upp till ca tjugo personer 
innehåller bl.a. brandutbildning på det nyanlagda övningsfältet utmed grusvägen som 
förbinder Rindövägen med Militärvägen vid Byviken. På övningsplatsen har simulerade 
fartygsinteriörer byggts upp av specialinredda containers. Inga miljöfarliga ämnen kommer 
användas vid övningarna och den rök som kan synas är enbart vattenånga. 

I hamnen på Rindö kommer också träning av fartygsevakuering att genomföras från en 
specialbyggd anläggning på kajen. Där kan "nödställda" lämna fartyget för att genom en s.k. 
strumpa nå livflotten i vattnet. 

Invigningen av anläggningen äger rum den 8 maj kl. 14-18 och alla intresserade är hjärtligt välkomna. 

 

PROJEKT ASKELADDAR OCH SEGLARLÄGER PÅ RINDÖ 

Föreningen KA1 IF, Föreningen Rindöborna och Rindögården har tillsammans påbörjat ett 
barn/ungdomsprojekt som skall leda till ett seglarläger på Rindö under sommaren 2015. 

Rindögården har beviljats 15000 SEK av Skandia, Idéer för livet till upprustning av båtarna 
samt seglingsverksamhet för barn- och ungdom.  
 
Barn/Ungdomsprojektet innefattar 3 delar: 
 

1. Upprustning av båtarna  
Med ungdomars hjälp rustas de 4 Askeladdarna (segelbåtar) som Föreningen Rindöborna 
disponerar upp för att de sedan ska kunna användas på seglarlägret. Dessutom kommer det 
att införskaffas ett antal Optimistjollar till lägret. 

2. Utbildning 
Ungdomsledarutbildning samt utbildning i sjövett och baskunskaper i segling  
för de ungdomar som kommer vara ledare på seglarlägret. 
 

3. Dagläger, 5 dagar, 6-10 juli 
Genomförande av själva lägret, som innefattar både teori och praktik kring  
sjövett och segling blandat med lekar och mycket annat skoj. 

http://www.rindoborna.se/news_1.html


Lägret riktar sig till åldrarna 7-13 år, mån-fre (vecka 28). Max antal deltagare  
är 15 st. Blir det fler anmälningar har vi beredskap för vecka 29 som en extra  
lägervecka. Lägret kommer att ledas av ledare utbildade i Seglarförbundet. 

Visas intresse även från äldre ungdomar kommer det att ordnas helgläger vid senare tillfälle.  

Vår förhoppning är att seglarlägret kommer att bli en årligen återkommande  
aktivitet. Ytterligare information och hur anmälan går till kommer att delas ut i Rindö skola 
och anslås på flera platser på Rindö. 

Kontaktperson: Ylva Jonsson Strömberg Ylva@rindobyberget.se  
 

INSTÄLLT VALBORGSFIRANDE NERE I RINDÖ HAMN 

Den planerade Valborgsbrasan i hamnen måste tyvärr ställas in.  
Vasallen var mycket positiva till att medverka även i år men då miljökraven för mark som ska 
bebyggas visat sig oerhört stränga, så har Vasallen tydligt avråtts från att upplåta platsen. All 
aska i marken kan leda till kostsam sanering.  
 
Både Vasallen och Föreningen Rindöborna beklagar detta och förhoppningen är att kunna 
hitta en annan och förhoppningsvis mer permanent plats till nästa år. 

Många aktiviteter pågår under Valborgshelgen både i Vaxholm och på Rindö. För mer 
information läs här. 

 

 

NATIONALSDAGSFIRANDE PÅ RINDÖ DEN 6 JUNI – RINDÖ DAGEN 

Den 6 juni är det dags för Rindö-dagen. Rindö-dagen är en dag för gemensamma aktiviteter 
nere i Rindö Hamn/Oskar Fredriksborg. En dag för företag, föreningar, öbor, ja, för alla som 
vill träffas. Bara fantasin sätter gränser för hur dagen blir.  
 
Planen är att man som företag och förening ansvarar för sina egna aktiviteter, ett bra sätt för 
företaget eller föreningen att visa upp sig. 
Under dagen kommer det att pågå prova-på-aktiviteter, marknad, loppis och möjlighet till 
spontan picknick m.m. På kvällen tänds grillen och Waxholms brygghus erbjuder en grillbuffé 
med dryck. Allt startar kl. 12.30. Kl 13.00 inviger vi Rindö dagen och därefter fortsätter 
aktiviteterna. Det vore roligt om du vill vara med och delta.  
 
Program för dagen kommer att anslås längre fram, men boka datumet redan nu.  
 
Varmt välkommen att kontakta någon av oss i planeringsgruppen.  
 
Projektgruppen består av;  
 
Cathrin Axelsson: cathrin.axelsson@telia.com,  
Catrin Grambo: catrin.grambo@gmail.com,  
Katherine Bergkvist: katherine_haide@hotmail.com och 
Kalle Wallin: info@vaxholmsbrygghus.se 
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GAMLA FOTON EFTERLYSES 

Den arbetsgrupp kring Rindös historia och kultur som kommit igång efterlyser gamla foton, 
kartor, dokument, brev, berättelser och skrönor.  

Såväl hundraåriga som mer nutida pusselbitar är välkomna. Allt som skildrar vardagsliv, 
arbete, fest, kommunikationer och lumparminnen är intressant.  

Vi jobbar bland annat med en utställning kring Rindös historia. 

Tveka inte att kontakta arbetsgruppen om du har något liggande i byrålådan som berör vår 
egen historia.  

Nils Lundin:  nilslundin@hotmail.com 

Lars Thaning: lopptorp@telia.com 

Anders Joninger: anders.joninger@tele2.se 

Håkan Wibe:  hakan.wiebe@gmail.com 

Ulrika Rockström: ulrika.rockstrom@svdhv.org 

Urban Lisinski: urban.lisinski@gmail.com   
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