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ALLMÄNT 
Under verksamhetsåret 2022 började allt så sakta gå i ”vanliga” spår igen efter pandemin. 
Styrelsen har haft 6 protokoll förda möten och däremellan många kontakter via telefon och 
mail. I stället för arvode har styrelsen haft två middagar tillsammans under året. Även revisor 
samt sammankallande valberedning var inbjudna. 
 
Tragiskt nog avled vår ledamot Carin Tullberg under hösten men styrelsen valde att inte 
tillsätta hennes plats.  
 
Valberedningen avgick och vår revisor Maria Cederberg-Rydén gick in. 
 
Medlemsantalet ökade under året och tack vare att vi kom över 100 medlemmar under 
hösten så blev föreningen åter en remissinstans till kommunen om de frågor som rör Rindö. 
Styrelsen har haft X an 
 
 
RINDÖGÅRDEN 
Föreningen fick bidrag, efter många kontakter med kommun och politiker, från kommunen till 
lokalen i slutet av året. Det innebär att verksamheterna fortsätter under 2023. 
Fritidsgårdsverksamheten för barn och ungdomar från åk 4, som öppnades upp igen i mars 
2022 har öppet på fredagskvällar. För att verksamheten ska kunna fortsätta krävs att 
föräldrar och andra vuxna hjälper till kvällarna.  
Även läxhjälp, språkcafe och pensionärverksamhet äger rum på Rindögården. Rindögården 
går att hyra om man till exempel behöver en lokal för ett kalas eller ett möte. Nu under våren 
2023 startar även svenskundervisning för några ukrainare samt en kör.  
  
 
 
 
 



RINDÖDAGEN OCH RINDÖRUSET 
Rindödagen har inte genomförts de tre senaste åren. Dagen ställdes in 2020 och 2021 pga 
pandemin och inför 2022 var vi för få i styrelsen och det fanns för lite intresse utifrån att 
hjälpa till. Nu har ”Syrran och jag” kontaktat oss. De vill tillsammans med några företagare 
starta upp Rindödagen igen. Styrelsen kommer att ta med sig frågan på nästa styrelsemöte. 
Vi kommer tillsammans med KA1 IF samt andra företagare/organisationer aktivt delta på 
Rindöruset.  

KOMMUNIKATION / INFORMATION 
Föreningen kommunicerar främst genom facebook gruppen ”Vi som bor på Rindö”. Vi 
använder även vår hemsida rindoborna.se. Under hösten tog vi fram vykort som vi la ut på 
våra lokala restauranger samt på Lanthandeln för att skapa intresse kring föreningen. 
Föreningen gav vid advent som vanligt blommor och choklad till besättningarna på färjorna. 

Inför valet publicerade styrelsen svar från alla lokala partier på de fem viktigaste frågor som 
vi uppfattade som viktigast för vi som bor på Rindö. Svaren lades ut varje vecka på facebook 
”Vi som bor på Rindö” samt på föreningens hemsida. Där publicerades även den totala 
sammanställningen. 
 
TRAFIKSÄKERHET 
Vi har tryckt på kommunen och varit i direkt kontakt med Trafikverket för att installera 
fartkameror. Tyvärr går processen långsamt och våra krav verkar inte prioriteras. Vi ger inte 
upp utan fortsätter trycka på. 
 
PARKERINGSPLATSER VID GRÖNVIKEN 
Det är problem med antalet parkeringsplatser vid badet på Grönviken. Orsaken är förutom att 
badgästerna vill parkera också att många Ramsöbor/sommargäster behöver parkering. Det 
som händer är att man parkerar på Rindövägen vilket inte är särskilt trafiksäkert. Föreningen 
har påtalat det för kommunen och även haft möte på plats. Tyvärr så fanns inga pengar för 
att åtgärda detta under förra året. Nu är planen att bygga om Rindövägen (se förlängning av 
cykelbanan) och då kommer det inte finnas möjlighet att parkera vilket föreningen också 
påpekat för kommunen. De har tagit till sig frågan och förstått problemet. Den information vi 
fått är att man ska ta med detta i upphandlingen av GC-vägen längs Rindövägen. 
 
PLANFRÅGOR 
Föreningen bevakar utbyggnaden av Rindö samt har skickat in krav på att först lösa 
vägsituationen och infrastrukturen kring Grenadjärsvillan innan byggnationen av de 19 
villorna. Vi kommenterade även bygget av de 12 villorna vid ”Smedjan” som har orsakat en 
del trafikproblem och buller. Vissa lokala partier ställde samma krav men protokoll från möte i 
kommunen visade att kraven avvisades. Vi har även skickat in kommentarer och synpunkter 
på solgrottorna. Vi anser att det är viktigt att bevara så många som möjligt då detta är unikt 
för Rindö. Vi förstår att vissa måste tas bort, saneras samt renoveras. Ordförande har 
återigen frågat kommunen men inget svar ang solgrottorna. 
 
 
RÄDDNINGSVÄRN 
Ett 20-tal frivilliga personer är utbildade att sköta jouren. Under året har utryckningar skett 
med gott resultat. 
 
HELIKOPTERPLATTAN VID RINDÖ CENTRUM 
Helikopterplattan vid Rindö Centrum är röjd och kommunen kommer att se till att den hålls 
öppen. De bekostar detta.  
 
 
 



FÖRLÄNGNING AV CYKELBANAN 
Kommunen har meddelat att det inte går att genomföra förlängning av befintlig gång- och 
cykelbana ner till Rindö Hamn. Det finns inga pengar budgeterade och det skulle inte gå att 
genomföra inom en rimlig framtid. Föreningen har haft möten med kommunen och har fått ge 
synpunkter till en så kallad byväg med sänkt hastighet. Sträckan börjar från gamla skolan till 
Rindö Hamn. Planen är en enfilig körbana i mitten av vägen och rödmålade gång- och 
cykelbanor på var sida om den. Busshållsplatserna vid Solö kommer att flyttas och en ”midja” 
byggs för att bli säkrare vid på- och avstigning och när bussen stannar där så går det inte att 
köra förbi. 
 
 
 
 
Rindö, 2023 
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