
 

 

 

 

 

 

 

 

Hej, 
Här kommer sommarens nyhetsbrev med information kring de prioriterade frågor  
Föreningen Rindöborna arbetar med just nu.  
 
Vi presenterar också den valdebatt som föreningen anordnar den 2 september  
inför kommunalvalet. 
 
Bästa sättet att stödja vårt arbete är att gå med som medlem. 
Medlemsavgiften för 2014 är endast 125 kr per hushåll (Pg 446 40 95-1), ange gärna  
din mail adress. 
   
 
urban.lisinski@gmail.com 
Urban Lisinski/ Ordförande Föreningen Rindöborna 
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KOMMUNIKATIONER 

Frågan om förbättrade kommunikationer med kollektiva färdmedel är en av de frågor vi 
jobbar intensivt med under detta år. Den 5 juni hölls ett samrådsmöte med representanter 
från Föreningen Rindöborna, Vaxholms Kommun, Trafikverket, Färjerederiet, SL, Arriva och 
Vasallen. 

Konkreta förslag vi driver är bland annat: 

- Tjugo minuters färjetrafik kvällstid 19.00 - 21.00.  
- Direktbussar Rindö – Tekniska Högskolan i högtrafik.  
- Bättre anpassning Rindöbussen – Färjan – Buss 670 
- Garanti att en SL-biljett ska räcka hela vägen även vid förseningar med anslutande 

färdmedel. 
-  

Ett uppföljande samrådsmöte kommer hållas den 16 september. Vi återkommer med 
löpande rapportering. 

 

FÄRJETRAFIKEN 

Föreningen varnade redan när den största färjan flyttades från Vaxholm till Ekerö för snart 
två år sedan, att detta skulle drabba de resande Vaxholm – Rindö mycket hårt. Den kraftigt 
ökande trafiken med tunga transporter har snabbt besannat våra farhågor, och det har 
senaste tiden varit stora störningar både i tidtabell och att fordon inte kommit med.  

De tunga transporterna är ofrånkomliga i den kraftigt expanderade Stockholmsregionen, men 
föreningen driver frågan att de alternativa färdvägarna måste utnyttjas betydligt mer. Som 
läget är nu riskerar linjen Tyska Botten – Slagsta att helt försvinna som alternativ till 2015 
och då kommer situationen på Vaxholms- och Oxdjupsleden bli helt ohållbar.  

Denna fråga driver vi i föreningen såväl i samrådsgruppen kring kommunikationer som i det 
lokala skärgårdsrådet. Många aktörer delar våra farhågor och kommunen har lovat agera 
gentemot Trafikverket, Länsstyrelsen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Vi har också en fortsatt bevakning kring konsekvenserna sedan Tynningöleden förlorade sin 
nattjour på färjan, och därför kan Vaxholmsfärjan kommenderas ur trafik av 
Räddningstjänsten nattetid för att köra räddningsfordon till Tynningö (vilket också inträffade 
vid två tillfällen i vintras). Detta är en helt oacceptabel försämring som drabbat såväl oss som 
de boende på Tynningö och Skarpö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINDÖGÅRDEN 

I januari kunde äntligen Rindögården slå upp portarna för sin ungdomsverksamhet. 

Verksamheten drivs första året i projektform med Föreningen Rindöborna som huvudman, i 
samarbete med KA1 IF. Kommunen som äger fastigheten, ger hyresbidrag under första året. 

En sammanfattning av vårens verksamhet: 

Öppet två kvällar i veckan för ungdomar klass 4 och uppåt (där de äldsta i dagsläget är från 
åk 8), tjugotal besökare i snitt per kväll. Nästan alla rindöungdomar i åldersgruppen åk 4-5 
har någon gång besökt gården. 

Verksamheten har drivits under ledning av projektgruppen för Rindögården, med ett mycket 
stort och aktivt inslag av frivilliga föräldrar. 

Lokalerna har gjorts mycket trevliga med stor insats av både ungdomar och föräldrar. 

Flera föreningar på ön har upptäckt fördelen med att kunna använda lokalerna för sin interna 
mötesverksamhet. 

Efter sommarlovet kommer verksamheten åter igång. Målsättningen är att långsiktigt få igång 
aktiviteter även för de lite äldre ungdomarna, samt även någon verksamhet för pensionärer.  

Den tydliga målsättningen för året är självklart att kommunen ska besluta om fortsatt stöd för 
verksamheten. 

 

VALDEBATT 2014 2 september 

Föreningen Rindöborna har bjudit in Vaxholms lokala politiska partier till valdebatt 2 
september kl. 18.30  i den f.d. biografen i Rindö Hamn/ Oskar Fredriksborg. Vi har vänt oss 
till de partier som har egen lokal organisation samt som ställer upp med egna valsedlar i 
kommunalvalet 14 september.  

De åtta lokala partierna, som glädjande nog samtliga tackat ja, är: Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, 
Kristdemokraterna och Waxholmspartiet - borgerligt alternativ. 

Till partierna har vi skickat en enkät med aktuella rindöfrågor och deras svar kommer vi 
publicera i vårt nästa nyhetsbrev i slutet av augusti. 

Under debatten kommer tid finnas avsatt för allmänhetens frågor och under pausen kommer 
Rindögården ordna försäljning av fika. 

 

Så boka in den 2 september i almanackan! 

Vi kommer med utförlig information i vårt nästa nyhetsbrev. 

 


