
 

 

 

 

 

 

 

 

Hej,  

Här kommer vårens nyhetsbrev med information om vad som hänt samt händer i  
de frågor som Föreningen Rindöborna arbetar med. 

I detta nyhetsbrev kan du läsa ett reportage om det nya aktivitetshuset Rindögården  
som vi driver tillsammans med KA 1 IF.  

Vi publicerar också ett gemensamt uttalande vi gjort med de boendes föreningar  
på Tynningö och Skarpö kring vinterns problem då färjan kommenderats ur trafik av 
Räddningstjänsten. 

Extra roligt är att vi kan presentera ett nytt Valborgsfirande på ön. 

Sist hittar du kallelse till vårt årsmöte onsdagen 26 mars på Triton. Där blir det också 
information från Rindö Fiber samt Vasallen. 

 

Vi hälsar alla gamla och nya medlemmar välkomna till föreningen. 

Medlemsavgiften för 2014 är endast 125 kr per hushåll (Pg 446 40 95-1) 

Vill du fortsättningsvis inte ha vårt nyhetsbrev skickar du bara ett mail med texten ”Nej tack 
nyhetsbrev” till urban.lisinski@gmail.com 

 

Urban Lisinski/ 

Ordförande Föreningen Rindöborna 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. Reportage om Rindögården  Sid 2 -3 
2. Uttalande om färjans jouruppdrag  Sid 3  
3. Valborg    Sid 4 
4. Föreningens årsmöte onsdag 26 mars Sid 4 
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RINDÖGÅRDEN – EN SPÄNNANDE MÖTESPLATS FÖR ALLA 
av Gunnika Isaksson-Lutteman 

Länge har den gamla lärarbostaden stått tom, men nu har den äntligen fått nytt liv. Frivilliga krafter har 
förvandlat huset till en inbjudande träffpunkt och i januari invigdes den nya fritidsgården. Varje onsdag 
och fredag träffas ungdomar från Rindö och Skarpö på Rindögården, som den numera kallas. Den 
hemtrevliga atmosfären avspeglar sig både i inredningen och i stämningen mellan de som är här.  
Redan i entrén möts du av välkomsttavlor som vänligt upplyser om att på Rindögården får alla vara 
med och att alla är vänner oavsett ålder. Bakom ett paljettdraperi döljer sig mysrummet där den som 
vill kan krypa upp i en fåtölj och läsa en bok eller bläddra i serietidningarna som staplats i bokhyllorna.  

- Här kan man mysa i sofforna, knappa på mobilen eller spela spel, förklarar Tindra. 

Intill mysrummet har det blivit pysselrum, här sitter Kajsa Hedfors och trär pärlor på ett armband 
tillsammans med några andra tjejer samtidigt som de pratar om paranormala fenomen.  
Kajsa har varit en av de drivande personerna i projektet att starta fritidsgården på Rindö. 

- Mina småbröder ska inte ha det som jag hade det när jag växte upp, ingenstans att vara på 

kvällarna och ingen som brydde sig, säger Kajsa bestämt.  

 

 

 
Fotograf Gunnika Isaksson-Lutteman 

 

Tillsammans med ett ungdomsråd med representanter från årkurs 4 till 9, Föreningen Rindöborna och 
KA1IF har hennes önskan blivit verklighet. Från köket sprider sig doften av nygrillad toast, två svettiga 
killar kommer springande och köper varsin dricka i farten medan en tjej frågar om hennes smörgås är 
färdig snart. Det lilla caféet drivs av de frivilliga vuxna som ställer upp för att hålla ett öga på 
besökarna på Rindögården. Priserna i caféet är låga och allt överskott återinvesteras i Rindögården.  

- Det är en förmån att få vara här och lära känna unga och äldre som bor på ön, säger Catrin 

Grambo som är en av de ansvariga föräldrarna som är här just den här kvällen.  

- Jag får träffa barnen på ett helt annat sätt här och jag vet vem mina barn kommer växa upp 

med, fyller Charlotte Hellgren i.  

På övervåningen är det friare att röja lite mer och just nu pågår ett vänskapligt kuddkrig i myshörnan. 
På biljardbordet ligger en gitarr och väntar att bli spelad på. Kring pingisbordet pågår en match som 
ingen förstår reglerna av men ändå lockar till skratt hos deltagarna.  

- Det bästa med Rindögården är friheten och att man får göra nästan som man vill, ropar Elias 

över axeln och dänger kudden i huvudet på sin kompis Lukas.  

 

 

 



Cathrin Axelsson, ledamot i Föreningen Rindöborna som har varit med och utvecklat Rindögården, 
berättar att ambitionen är att utöka aktiviteterna och kunna erbjuda till exempel filmkvällar och läxhjälp.  

- Vi vill att ungdomarna ska vara delaktiga och själva få styra vad som ska hända på 

Rindögården, säger Cathrin.  

Hon berättar också att många företag och privatpersoner har skänkt möbler, lampor, tyger och andra 
saker till Rindögården och därmed gjort det möjligt att få det så ombonat som det är. Till och med 
toaletterna har fått lite ”piff” i form av hjärtan och röda lampor.   
På övervåningen finns ett iordninggjort konferensrum och hon ser möjligheter att driva exempelvis 
studiecirklar och ha förenings- eller företagsmöten här. Cathrin betonar att huset ska vara till för alla 
generationer. Kajsa håller med på den punkten.  

- Målet är att umgås över åldersgränserna, menar Kajsa och fortsätter, och nu vill vi att det 

kommer fler hit!   

Aktivitetshuset Rindögården 
Adress: Rindövägen 79 
Telefon:0723-306010 (endast vid verksamhet) 
 
E-post: rindogarden@gmail.com  
Hemsida: www.rindoborna.se 
 
Öppettider: onsdagar åk 4-5 kl. 18-20 åk 6 och uppåt kl. 18-21,  
fredagar åk 4-5 kl.18-21 och åk 6 och uppåt kl. 18-23 
 
 
 
UTTALANDE OM FÄRJANS JOURUPPDRAG 

Föreningen Rindöborna i gemensamt uttalande med Tynningö  
- Ramsö Byalag och Bygdegårdsförening samt Skarpö Vänner,  
angående Tynningöfärjans jourtjänst. Se nedan. 

Den 1 januari 2013 tog Trafikverket/Färjerederiet över färjetrafiken mellan Tynningö och Norra Lagnö. 
Vad som från början tycktes vara en stor förbättring har emellertid visat sig innebära allvarliga 
försämringar för de boende på såväl Tynningö, Rindö som Skarpö. Tynningöfärjan hade tidigare 
personal med jourtjänst nattetid. Detta upphörde i och med övertagandet. I stället är det nu färjan i 
Vaxholmsleden som nattetid kommenderas av Räddningstjänsten när det är uttryckning till Tynningö.  

Vid två tillfällen denna vinter har det inneburit att förbindelse helt saknats mellan Vaxholm och 
Rindö/Skarpö. För de boende på Tynningö innebär denna situation att Räddningstjänsten har en 
betydligt längre utryckningstid för att nå ut till dem nattetid jämfört med tidigare. För de boende på 
Rindö/ Skarpö innebär det att den nattrafik som fungerat klanderfritt i decennier helt plötsligt blivit 
mycket osäker. Förutom den oerhört allvarliga situation som skulle uppstå om det tex började brinna 
på Rindö/ Skarpö under den tid som färjan är tagen ur trafik av Räddningstjänsten, så innebär det 
också helt nya betingelser för de boende gällande möjlighet att ta sig till arbete, till sjukhus och 
flygplatser och även gällande möjligheten att ta sig hem nattetid. 

Denna situation är inte jämförbar med den som råder för de boende på skärgårdsöar utan reguljär 
färjetrafik. De boende på våra öar har sedan lång tid lagt upp sina liv och sinaarbeten utifrån att 
färjelederna varit pålitliga förbindelser, samt att dom haft nattrafik och/eller jourpersonal. 

Vi vill med detta uttalande verka för att Trafikverket, Vaxholms Stad samt Stockholms Läns Landsting 
snarast agerar för ett återställande av jourtjänsten på Tynningöfärjan nattetid. 

2014-02-27 

Urban Lisinski, ordförande i Föreningen Rindöborna 
Gustaf Winqvist, ordförande i Tynningö – Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening 
Claude Houdet, ordförande i Skarpö Vänner 
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VALBORG 

I samverkan med Vasallen kommer vi i år anordna ett Valborgsfirande i hamnen med brasa på 
rivningstomten nedanför biografen/ Ostmakeriet.  

Vi hoppas att detta blir starten på en ny tradition, och självfallet är alla välkomna.  
Närmare information om arrangemanget kommer på vår hemsida samt anslås runt ön.  

Hurra för våren! 

 
ÅRSMÖTE 
 
Årets möte äger rum den 26 mars kl. 19.00 i Triton. Erik Dahlhammar, Rindö Fiber Ekonomiska 
Förening samt Fredrik Brehmer, Vasallen kommer för att berätta om senaste nytt från respektive 
verksamhet. Efter mötet serveras kaffe o Rindötårta. 


