
  

 

 

 

Hej alla Rindöbor,  
 
 
Ungdomsverksamheten på Rindö fortsätter att utvecklas. Seglarlägret i somras, 
Rindögårdens allt bredare verksamhet samt inte minst de mycket uppskattade ”Rindönatt” i 
gympasalen, ger sammantaget gott hopp om fortsatt vettiga aktiviteter för de unga. Att det 
bakom allt detta ligger ideella insatser gör att det finns många att tacka. 
 
Föreningen Rindöborna jobbar vidare också med andra stora och små frågor och en del av 
dom rapporterar vi om i detta Nyhetsbrev. 
 
Bästa sättet att stödja vårt arbete är att gå med som medlem. Skriv namn, adress, mail samt 
ditt telefon nr och betala 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 hösthälsningar, 
Styrelsen Föreningen Rindöborna 
/gm Urban Lisinski ordförande 
urban.lisinski@gmail.com 
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UNGDOMSVERKSAMHET  

Föreningen Rindöborna är sedan ett och ett halvt år huvudman för Rindögården och 
verksamheten drivs tillsammans med KA1 IF.  

Fritidsgården från årskurs 4 och uppåt är öppen tisdagar 18.00 - 21.00 och fredagar 
18.30 – 23.00. Vuxna är mycket välkomna att titta in på en fika. 

Fredag 27 november kl 19.00 kommer sjökapten Sten Larsson för att visa bilder och 
berätta om sina resor på världshaven. 

Gården tar gärna emot förslag på fler aktiviteter för blandade åldrar. 

Gå gärna in på gårdens kalender och kolla kommande aktiviteter mm. 

”Rindönatt” ordnas i gympahallen och är ungdomsgård för en kväll. Rindönatt 
arrangeras ca en gång i månaden och är mycket uppskattat. Senast var det nytt rekord 
med 69 barn och ungdomar från åk 4 varav hälften var från högstadiet till gymnasiet. Kl 
18.30 – 23.00 med sluttid kl 21.00 för åk 4-6. 

Soffor och bord ställs ut i spegelsalen där sen alla kan sitta och chilla, lyssna på musik, 
spela spel och fika. I stora hallen endast en musikanläggning, resten fixar ungdomarna 
själva. En underbar syn att se alla aktiviteter som sker samtidigt, hänga i ringar och 
lianer, fotboll, basket, hinderbanor, höjdhopp, pingis mm.  

Rindönatt måste besökas för att förstå vilken fantastisk aktivitet detta är.                    
Vuxna är välkomna att titta in. Nästa gång är lördag den 5 december. 

Vi behöver fler vuxna både till Rindönatt och Rindögården för en hållbar verksamhet.  
Kontakta gärna Cathrin Axelsson om du är intresserad.     

 

RINDÖS KOMMUNIKATIONER 

I september hölls ett nytt möte i samrådsgruppen kring Rindös kommunikationer som 
Föreningen deltar i. Övriga är Trafikverket, Färjerederiet, Arriva, SL, Vasallen och 
Vaxholm Stad. Minnesanteckningarna från mötet kan du läsa här. 

Det viktigaste att rapportera är att den tunga dispenstrafiken minskat drygt 40% 
procent sedan dom numera kan få åka via Essingeleden. Samtidigt har annan tung trafik 
ökat och trycket är fortsatt mycket högt på färjan.  

Tekniska problem på färjorna under hösten har också inneburit återkommande 
störningar.  

Föreningen verkar fortsatt för en förstärkt linjetrafik med färjan, där också en större 
färja är ett tydligt önskemål på sikt. 

 

 

 

http://www.kalender.se/kalender/Rindögården/35280
mailto:cathrin.axelsson@telia.com
http://www.rindoborna.se/files/Minnesanteckningar_mte_4_kollektivt_resande_Rind_15-09-16.pdf


VASALLENS BYGGPLANER 

Vasallen har i dagarna skrivit kontrakt med ett företag som ska driva den nya 
hamnkrogen och den börjar nu byggas för att kunna öppna under sommaren. Den 
kommer ligga på hamnplanen precis norr om hamnen - vid den s k Bunkringsbryggan - 
och utförandet blir inspirerat av de gamla pjäsbatterierna på ön.  

Föreningens styrelse fick i september information från Vasallen kring deras fortsatta 
byggplaner.  

Det viktigaste gällande bostäder var att Vasallen köpt tillbaka byggrätten från Besqab 
för radhusen i Ekbacken vid vattentornet.  De två bostadshusen på Rindöhöjden står 
inför snart byggstart. För kasern 1 och 2 är målsättningen fortfarande att det ska bli 
mindre hyreslägenheter i alla fall ena byggnaden. 

Läs mer om byggplanerna i minnesanteckningarna från mötet. 

 

BROTTSLIGHET OCH GRANNSAMVERKAN 

Föreningen Rindöborna anordnade 3 november ett möte för representanter för 
samfälligheter, bostadsrättföreningar, företagare mm. Polis Ann-Sofie Gustavsson (f.d. 
Rindö bo) medverkade och berättade om brottsstatistik för Rindö och hur 
grannsamverkan fungerar.   

Tidigare i år skedde betydande skadegörelse och flera inbrott kring hamnen och Oskar 
Fredriksborg. Även om statistiken totalt sett är låg för Rindö var dessa händelser 
allvarliga och kostsamma för de drabbade. 

Ett resultat av mötet blev att Föreningen tar på sig ansvaret för ett kontaktnät som 
snabbt ska kunna sprida information, såväl från som till polisen, ge tips samt också 
motverka ryktesspridning. Ansvariga för kontaktnätet är: 

Urban Lisinski  urban.lisinski@gmail.com 
Anders Joninger  anders.joninger@tele2.se   

Gällande grannsamverkan så rekommenderar vi de bostadsområden som är 
intresserade att kontakta Ann-Sofie så kan hon ge information och ordna en träff så 
området sen kan starta upp med skyltar mm. 

Polisstationen i Vaxholm lades ju ner i somras, men Ann-Sofie kunde berätta att polisen 
fortsatt kommer ha närvaro i Vaxholm och att dom kommer bemanna ett kontor på 
kommunhuset åtminstone en dag i veckan.   

ann-sofie.lundstrom@polisen.se Telefon: 010-563 15 26 
Mobil: 070-321 40 14 

 

 

 

http://www.rindoborna.se/files/Minnesanteckningar_2015-09-17.docx
mailto:urban.lisinski@gmail.com
mailto:anders.joninger@tele2.se
mailto:ann-sofie.lundstrom@polisen.se


PÅGÅENDE PLANARBETEN 

Är du intresserad av hur trafiksituationen kring vårt eget ”Slussen” dvs Rindös Smedja, 
ska lösas? Kan varvsområdet bevaras som verksamhetsområde? Ska det byggas en ny 
Skarpöväg från en ny rondell vid infart Redutten?  Ja det är onekligen frågor som berör 
de flesta Rindöbor. 

Läs gärna planförslaget samt ta del av debatten på vår hemsida. Möjligheten till att 
påverka det fortsatta planarbetet finns kvar. 

Föreningen vill medverka till att planfrågorna blir kända och diskuteras. Viktigt är nu att 
få fram hur de tunga aktörerna Fastighetsverket, Fortverket samt Rindö Marine ställer 
sig till planförslaget samt inkomna synpunkter. 

Sen är det inte givet att vi som förening kommer eller ska ta ställning i alla konkreta 
planfrågor men gällande t ex obruten sammanhållen gång- och cykelväg hela vägen till 
och från färjan är det ett förslag vi drivit sen länge.  

För de intresserade tipsar vi också om att läsa planförslaget gällande Vaxholms kajer.  

Från Föreningen har vi ett antal år tagit upp önskemålet att få en busshållplats vid 
färjeplanen, så alla morgonresenärer skulle slippa den hetsiga springturen från färjan 
till Västerhamnsplan. I planförslaget finns en flytt av uppställningsplatsen för bussarna 
från Söderhamnsplan till Färjeplan med.  

 

LIFT OCH SKJUTS FRÅN FÄRJAN 

En gammal tradition på Rindö är att om man har möjlighet, och känner sig bekväm med 
det, erbjuda skjuts från färjan till de stackare som inte har någon buss att ta och som i 
värsta fall har en nattpromenad på fem kilometer framför sig. 

Frågan har kommit upp om vi inte kan ha en liftskylt i backen, typ den som finns på 
Skarpö vägens infart. Backen upp från färjan är länsväg och med tanke på hur rörig 
trafiksituationen redan nu är så vore det lönlöst att söka plats och tillstånd för en  
sådan skylt.  

Däremot tipsar vi gärna om att dom som vill erbjuda en liftare skjuts lämpligen kan 
svänga in till höger direkt ovanför lunden med cykelställen. De som vill ha lift kan ju 
också redan på färjan knacka på bilarna och fråga om lift.  

 

 

 

 

http://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagaende-planarbeten/rindo-smedja.html
https://www.vaxholm.se/download/18.2f8f6dda150aeb0f884a98f/1446205196639/Program+för+Vaxholms+kajer.pdf

