
Styrelseprotokoll i Föreningen Rindöborna 2021-03-10 (digitalt) 

 
Närvarande (digitalt): Per-Olof Bergkvist, Jan Ögren, Åsa Blanc, Elisabeth Nordström, Jan-Evert 

Jäderlund, Camilla Strömberg, Carin Tullberg, Madelene Ekström 

Frånvarande: Katarina Jakobsson 

1. Mötets öppnande – ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet 

2. Föregående protokoll – protokollet godkändes 

3. Rapporter 

    - Ekonomi – endast 8 medlemmar har betalat medlemsavgift, påminnelseavgift har kommit om 

betalningen av hyran för Rindögården vilken ännu inte betalats ut av kommunen (vår vanliga Moment 

22-situation), trots påpekanden till kommunen som lovat ordna saken har det inte åtgärdats 

    - SIKO – Jan-Evert på möte i söndags, styrelsen konstituerades och man diskuterade bryggfrågor 

särskilt i södra skärgården 

4. Helikopterlandningsplats vid Handlarn, lyktstolpar felplacerade – kommunen är kontaktad som 

i sin tur kontaktat helikopterbasen i Norrtälje, frågan om landningsplatser för ambulanshelikopter på 

östra sidan av ön bevakas av Elisabeth 

5. Avstyckning Rindö hamn, ärendet ligger nu hos Mark-och Miljööverdomstolen, parter i ärendet är 

Rindö Hamn AB, Öckerö Maritim Center och Sjöräddningssällskapet som vill kunna ha viss 

övningsverksamhet i området plus bygga en möjlighet till övernattning för kursdeltagare, frågan ligger 

nu med prövningstillstånd hos Mark-och Miljööverdomstolen och berör Vasallen, Öckerö Maritim och 

byggnadsnämnden i Vaxholm, en oro finns att strandpromenaden skulle skäras av om ett staket runt 

övningsområdet sätts upp t.ex., -  enligt Jan-Evert vill Öckerö Maritim expandera sin verksamhet 2 dm 

in på bryggkanten. 

6. Solgrottornas framtid? Se www.vaxholm.se, TFK-nämnden – en omsorgsfull inventering är 

gjord kring solgrottorna, medel behövs för upprustning och underhåll, kommunen fattar beslut kring 

solgrottorna på nästa nämndmöte, vi bevakar. Idé att söka sponsorer. 

7. Fartkameror på Rindövägen – PO håller kontakt med kommunen som i sin tur har kontakt med 

Trafikverket. 

8. Schaktmassorna bakom gamla biblioteket – skrivelse är skickad från föreningen till kommunen 

att schaktmassorna ska bort, berörda är Tornstaden, Vasallen och kommunen, problem med 

inträngande vatten i närliggande bostadshus, bostadsrättsföreningarna Grisselmaren 1 och 2 ska ha 

möte med Stadsbyggnadsnämnden, Carin bevakar och rapporterar. 

9. Rindögården är stängd som fritids – kommunen betalar hyran (se punkt 3 Ekonomi) 

10. Rindödagen samt marknadsföring av Föreningen Rindöborna – ingen ”Rindödag” 2021, ett 

flertal alternativa kreativa förslag framfördes som dock bör bearbetas, för att informera om vårt arbete 

lägger Åsa och Janne ut material på facebook där de också hänvisar till Föreningens Hemsida 

11. Förslag om sagostig för barn på Rindö – Lina Löfstrand kontaktar Madelene och Katarina (som 

ordnat en känslostig) samt Lars Thaning i historiegruppen 

12. Årsmöte 2021, tidigare beslutat till oktober, datum fastställs senare, PO efterlyser underlag för 

Verksamhetsberättelsen 2020 

13. Övrigt – Rindögården omodern, verksamheten (när den återupptas) bör flytta till annan lokal. 

14. Nästa möte – onsdagen 28 april och därefter onsdagen den 9 juni. 

15, Mötets avslutande – mötet avslutades 

 
Vid protokollet   Justerat 

Elisabeth Nordström   PO Bergkvist 

http://www.vaxholm.se/

