
Styrelsemöte Föreningen Rindöborna 2022-06-14 

Närvarande: Åsa Blanc, Jan Ögren, Elisabeth Nordström, Carin Tullberg, Viveka Hiort af Ornäs, 

Sandra Bjermqvist, Kristina Åstrand Bohman, Kim Burge Strand 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades. 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes. 

3. Kort presentation av oss i styrelsen 

Samtliga i styrelsen presenterade sig inför kvällens möte då fyra av styrelsemedlemmarna var 

nyinvalda. 

4. Frågor till partierna inför valet 

Vi hade ställt femton frågor, såväl stora som små, till de olika partierna. Alla hade svarat utom två 

partier som fick en vecka på sig ytterligare att svara. Åsa och Kristina gör en sammanställning över 

frågor och svar. Vi avser att sedan lägga ut kortfattad information på facebook, under Vi som bor på 

Rindö, med hänvisning till hemsidan för fullständig information.  

Kim ordna med en egen fb sida för Föreningen och Viveka utformar ett förslag på ny logga till oss. 

En politiker från Moderaterna önskade medverka vid styrelsemötet vilket vi avböjde av utrymmesskäl. 

Vi sa vilka frågor som vi anser viktigast för oss Rindöbor, Rindö Västra, Cykelbanan, Rindögården 

och Skolan 

I den fortsatta diskussionen noterades följande: 

Infrastrukturen behöver lösas innan byggtrafiken sätter fart i samband med de bostäder som ska 

byggas i området kring Rindö Hamn. 

Offerter som har tagits in för att bygga cykelbanan har varit för kostsamma. I avvaktan på en 

cykelbana ställde vi oss frågan om 30 kunde vara en lämplig hastighet på vägen där bussen går. Skulle 

det fungera med färjetiderna? 

Vi tror det kunde vara värdefullt att visa ön på plats för politikerna för att de bättre ska förstå våra 

frågor. 

5. Övrigt 

- Rindö Västra 

Situationen är oklar kring Rindö Västra och det finns olika intressen kring platsen. SL -båten behöver 

en säker plats för av- och påstigning, kommunen vill lägga upp slipers i samband med kajrenoveringen 

inne i Vaxholm, färjan behöver sitt utrymme liksom bussen. 

- Rindögården 

Rindögården är viktig för att kunna driva de verksamheter som pågår där. Åsa Blanc har framfört detta 

till Malin Forsbrand C, Michael Baumgarten Loch Bengan Sandell S i kommunen som instämmer. 

- Helikopterplattan vid Rindö C 

Murres skylt ute vid Länsväg 274 är en fara vid landning. Eftersom 274 är en länsväg krävs 

omfattande säkerhetsåtgärder vid en flytt av skylten varför frågan behöver lösas på annat sätt.  



Samfällighetsföreningarna Lupinen och Rindö Torg kommer att ha delat ansvar för skötseln av 

landningsplatsen. Rindö torg kommer att röja till hösten och Lupinen nästa gång. 

- Parkering nere i Grönviken 

Det var tidvis kaos förra sommaren vad gäller parkering och mängden badgäster. Många fick 

parkeringsböter. Vid googling på bad i Vaxholm fanns badet vid Grönviken med men inte badet vid 

Måldepån som är betydligt större. Vi föreslog att Åsa Blanc tar kontakt med Kommunikationschefen i 

kommunen. Även Destination Vaxholm bör kontaktas. 

Vi funderar på hur vi ska kunna få fler medlemmar och fler engagerade i Rindös frågor och 

utveckling. Vi har inte kunnat genomföra Rindödagen pga pandemi samt att arrangemanget kräver 

stort engagemang och många krafter för att kunna genomföras. Skulle något kunna arrangeras kring 

Valborg eller midsommar? 

6. Nästa möte 

Nästa möte 2022-08-30 kl.18.30 i Rindögården 

7. Mötets avslutande 

Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet   Justeras 
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