
  

 

 

 

Hej alla Rindöbor 
 
Rindös befolkning växer nu snabbt. Det märks i pågående byggnadsprojekt, det märks  
i trycket på färjan och det märks inte minst i att man möter många nya ansikten på 
promenadstråken.  
 
Vi hälsar alla nya Rindöbor mycket välkomna. 
 
Samtidigt ökar trycket på kommunen att nu verkligen ta tag i planarbetet för att möta upp 
behovet av åtgärder för att färjetrafiken ska kunna expandera. 
 
Vi kan glädjande konstatera att vårt arbete för bättre kommunikationer nu ger resultat på 
busstrafiken.  
 
Kommunen har beställt en förstudie om hur gång- och cykelvägen skulle kunna förlängas 
över hela Rindö. Föreningen har fått ta del av den och gett synpunkter.  
 
Föreningen Rindborna har genom sin historiegrupp de senaste åren sammanställt ovärderlig 
kunskap om vår ös historia. Fotoutställningar och första delen av Kulturvandring har blivit 
resultatet. Läs mer om hur vi jobbar vidare med detta. 
 
Bästa sättet att stödja vårt arbete är att gå med som medlem. Betala endast 125 kr per 
hushåll. PG 446 40 95-1. Glöm inte skriva namn, adress och din mail. 
 
Vill du fortsättningsvis inte få våra nyhetsbrev kan du enkelt avanmäla dig med att skicka ett 
mail till Åsa Blanc. Mailadresserna i detta nyhetsbrev finns även på vår hemsida. 

Hälsningar från styrelsen i Föreningen Rindöborna/ gm ordförande Urban Lisinski.    
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UTÖKAD BUSSTRAFIK   

Efter många år av ganska oförändrad busstidtabell står vi nu inför en förbättring. Arriva har 
tillsammans med Föreningen Rindöborna och Trafikverket sett över nuvarande tidtabell. 
Eftersom en kraftig ökning skett i trafiken och mycket mer tung trafik passerar Rindö så har 
det i princip varit omöjligt för våra busschaufförer att hinna över ön och tillbaka för att passa 
färjan. 

Från och med januari 2017 så kommer de flesta turerna stanna på ön, alltså ej följa med 
färjan över till Vaxholm. Vi kommer då kunna få två och ibland tre turer per timme. Ett par 
turer kommer dock fortsätta över till Söderhamnsplan vilket vi understrykt vikten av då 
många har stor nytta av dessa turer. 

Vissa turer på kvällen är också bättre anpassade för dom som reser kollektivt. Även på 
helgen får vi fler turer. Observera att det är två olika tidtabeller för helg eftersom färjan byter 
turlista på senhösten och under våren.  

Kolla gärna tabellen här. Den är fortfarande inte tryckt så reservation finns att mindre 
justeringar kan ske. 

 

FÖRLÄNGD GÅNG- OCH CYKELBANA   

Kommunen har beställt en förstudie av en konsultfirma som underlag för hur en förlängning 
av gång- och cykelväg över Rindö skulle kunna lösas. Föreningen har fått ta del av studien 
och styrelsen har inlämnat en skrivelse med synpunkter. Kommunen har ännu ej bestämt hur 
man ska gå vidare med frågan. 

Förstudien utgår från att det är utmed Rindövägen från centrum till Oskar Fredriksborg som 
gång- och cykelväg behövs eftersom det är utmed denna vägsträcka det bor mest 
människor, inte utmed länsvägen/ Oskar Fredriksborgsvägen. 

Denna sträcka av Rindövägen har en mängd fastigheter med tomter ända fram till vägen och 
förstudien utgår därför att det inte är realistiskt att försöka lösa in så mycket mark att det går 
att anlägga en från vägen separerad gång- och cykelväg utan man förespråkar istället ett 
pussel av olika lösningar där det landar i att de som går och cyklar på flera sträckor ändå ska 
samsas med bilarna på samma utrymme. 

Vi i Föreningens styrelse framför i vår skrivelse att det är bättre för hela Rindö att göra 
Rindövägen till lokalgata med sänkt hastighet och några enkla fartdämpande passager, för 
att styra över all onödig genomfartstrafik till länsvägen, samtidigt som den stora 
investeringen bör läggas på en förlängning av gång- och cykelvägen utmed länsvägen ända 
fram till Oskar Fredriksborg och färjeläget mot Värmdö. 

 

RINDÖGÅRDEN  OCH JULMARKNAD  

Rindögårdens verksamhet fortsätter att imponera. På två år har projektgruppen (som är ett 
samarbete mellan Föreningen Rindöborna och KA 1 IF) lyckats skapa en verkligt levande 
fritidsgård på Rindö. 

 

http://www.rindoborna.se/files/Buss_688.pdf
http://www.rindoborna.se/files/Frstudie_gng-_och_cykelvg.pdf
http://www.rindoborna.se/files/Gng-_och_cykelvg_Rind.pdf


Dessutom har en aktiv seniorverksamhet kommit igång och dom bidrar verkligen till att 
Rindögården utvecklas till en angelägenhet för alla åldersgrupper på Rindö. Kontaktperson 
är Paula Nymark. 

En mycket spännande verksamhet som småskaligt kommit igång i höst är läxhjälp i 
matematik. Några mattekunniga vuxna har självmant ställt upp som mattestöd till skolbarn. 
Målsättningen är att göra matte begripligt, roligt och att barnet ska ligga ungefär två veckor 
före skolans matteplanering. Vi tror att detta kan locka såväl många barn/ungdomar som 
vuxna som är matteintresserade. Kontaktpersoner Kjell Hilding och Erik Dalhammar. 

Glöm inte att ni som förening är mycket välkomna att använda lokalerna för 
mötesverksamhet. Lokalen kan även bokas för barnkalas och studiecirklar. 

Ett orosmoln finns emellertid och det är att det saknas frivilliga vuxna som ställer upp att vara 
med i ungdomsverksamheten när gården har öppet. Tveka inte, det blir en  betydligt mer 
givande kväll än TV-soffan. Våra Rindöungdomar är fantastiska. Allt från att testa och vara 
med en kväll till att vara med mer regelbundet är så välkommet. Kolla gärna mer på 
Rindögårdens hemsida. 

Den julmarknad som brukar hållas på Rindö Torg kommer i år vara på Rindögården 
söndagen den 20 november.  

På Rindögårdens övervåning kommer denna dag delar av fotoutställningen som Föreningens 
historiegrupp visade på Rindödagen att finnas på plats.  

 

FÖRRÄTTNING MILITÄRVÄGEN  

 

 

Lantmäteriet har nu avslutat förrättningen för Militärvägen och bildandet av en 
gemensamhetsanläggning (GA) för de enskilda fastigheterna är beslutad.  

Beslutet avser Militärvägen och Byviksvägen. Beslutet går att överklaga fram till 8 november.  

Bakgrunden är att kommunen, som haft huvudmannaskapet för Militärvägen, i alla fall sedan 

1938, begärde förrättning (2012) hos Lantmäteriet. Arbetsgruppen (som bildades av 
fastigheterna utmed vägen) och övriga berörda har varit starkt kritisk mot detta. Föreningen 
Rindöborna har från början gett sitt stöd till arbetsgruppen, eftersom vi instämt i att 
Militärvägen/Byviksvägen är en angelägenhet för hela Rindö. 

Kommunen har i och med förrättningen fått ca 20 % av andelarna för vägen och man har 
också tagit på sig ordförandeskapet i GA. Till styrelsen saknas kassör och sekreterare samt 
två ledamöter.   

Stor del av kostnaderna för underhåll mm av vägen täcks av bidrag från Trafikverket. Kvar är 
ca 16,000 kr i drift per år att fördela. Totalkostnaden för förrättningen kommer däremot landa 
på hundratusentals kronor och kommer få betalas av berörda fastigheter.  

Lantmäteriet bedömer att fastigheterna längs Militärvägen nu kommer få en värdeökning, 
vilket de boende har svårt att tro på.  

mailto:paula.nymark@gmx.net
mailto:kjell.hilding@telia.com
mailto:erik@dalhammar.se
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Kommunen har avsatt massa arbetstid för detta ärende, och kommer få göra även framöver. 
Lantmäteriet har jobbat i ett par års tid. Arbetsgruppen och berörda har lagt ner mycket tid. 
Då andelstal mm alltid är ytterst svårbedömda och till slut avgörs av Lantmäteriet finns också 
risk för framtida osämja mellan grannar.  

Man kan verkligen fråga sig vad som är vunnet med allt detta. 

 

VASALLEN BYGGER VIDARE   

Nu byggs det mycket nytt i Rindö Hamn.  

 

I Kanslihuset var det inflyttning för ca en månad sen. Radhusen Ekbacken samt 
bostadshusen Rindöhöjden kommer bli inflyttningsklara under 2017. Försäljningen av de 
mindre lägenheterna i Kapernaum (kasern 2) går bra och i gamla Markan blir det 11 
lägenheter. Under 2017 är beräknad inflyttning ca 50 familjer, under 2018 fler än så. 

Om det blir hyreslägenheter eller bostadsrätter i kasern 1 är fortfarande inte klart. Om det 
inte blir hyresrätter där kommer de istället nya byggas senare inom Vasallens område. 

Ombyggnad av VA-nätet är klart runt hamnen och har kapacitet för möta all inflyttning, fram 
till kommunen kommer koppla upp sig mot Käppala. 

Planarbetet för området runt Grenadjärsvillan kommer troligen bli klart under 2017. Själva 
villan blir troligen delad i några lägenheter, och i en båge upp mot Rindövägen byggs dryga 
tjugotalet fristående villor. 

I samma planprocess ligger en ny anslutningsväg från korsningen Rindövägen – 
Grenadjärsvägen, ut mot länsvägen (Oskar Fredriksborgsvägen) snett över gärdet där det nu 
ligger fyllnadsmassor. 

Vid gamla bunkerbryggan, innan restaurang Batteriet, pågår markarbeten som förberedelse 
för Brabo´s byggprojekt med lägenheter på marken närmast kajen. 

Vasallen gör ett omtag för att få igång hotellprojektet. Tanken är fortfarande att det ska få en 
stark miljöprofil. Nya ritningar mm kan troligen presenteras våren 2017. 

Nu i november tar Vasallen över driften av småbåtshamnen av Promarina. Det blir 
Rindöbaserade Out som kommer sköta administrationen av hamnfrågorna åt Vasallen. Inga 
stora förändringar av villkor etc. är planerade under 2017 men på sikt kommer hamnen 
utvecklas. 

 

 

 

 



RÄDDNINGSVÄRN RINDÖ - SKARPÖ 

Föreningen har skickat en skrivelse till Direktionen för Stockholms Brandförsvar angående 
bidrag för att starta och etablera ett räddningsvärn på Rindö/ Skarpö.   

En kärna av intresserade finns redan sen frågan senast var uppe för ett par år sen. Om vi får 
bidrag för detta så återkommer vi med förnyad förfrågan till intresserade. 

Läs gärna vår skrivelse. 

 

BOENDE FLYKTINGAR   

 

Som en del i det nationella mottagandet av flyktingar samt gällande fördelning till landets alla 
kommuner att ta emot personer som beviljats permanent uppehållstillstånd så kommer 
Vaxholm i år ta emot ett knappt femtiotal personer. Till fjorton av dessa ordnar kommunen 
boende i paviljonger som nyligen ställs upp vid det s.k. Fortet vid rondellen i Oskar 
Fredriksborg. Kommunen har anlitat vaktbolag för bevakning tillsvidare av paviljongerna. 

Kommunen vet ännu inte vilka individer det blir som kommer och kan heller ej påverka detta, 
men till boendet på Rindö blir det ensamhushåll, alltså vuxna utan familj. Ej att förväxla med 
ensamkommande barn, som redan har tagits emot och bor i Vaxholm. 

Trolig inflyttning i paviljongerna är i december. 

I samarbete med kommunen har Vasallen förklarat sig beredda att försöka förmedla 
praktikplatser hos sina byggföretag som är verksamma på ön. Innan praktik eller annan 
sysselsättning så kommer samtliga att läsa svenska på SFI (svenska för invandrare) i Täby. 

Arbetsförmedlingens bosättningsenhet kommer söka matcha dom som kommer till Rindö för 
att få personer som har byggerfarenhet eller intresse för byggsektorn.  

Följ gärna vidare information på kommunens hemsida. 

 

TRE FRÅGOR TILL KOMMUNEN 

- Föreningen har föreslagit kommunen att tillsätta en samrådsgrupp med kommunen, 
Vasallen och Föreningen Rindöborna för att förutsättningslöst titta på framtida 
användning av fd biblioteket. Vasallen har förklarat sig positiv till detta. Föreningen vill 
verka för att byggnaden blir en hembygdsgård. 
 

- Sedan kommunen tog över Rindö IP för ett antal år sen har utlovats en 
underhållsplan. Föreningen ligger på angående detta, och tycker det vore stort slöseri 
att ej använda detta område när nu kommunen ändå tittar på att anlägga en ny 
bollplan på Rindö.  

http://www.rindoborna.se/files/Gllande_inrttande_av_rddningsvrn_p_Rind.pdf


 
 

- Vi har för kommunen påtalat att området Rindö Hamn bör klargöras hur stort det är. 
Kommunen anger ett större område än Vasallen. Samtidigt har vi kunnat konstatera 
att kommunen på sin interna karta helt strukit ortsnamnet Oskar Fredriksborg och 
ersatt det med Rindö Hamn. Detta strider helt mot Lantmäteriets kartor och vi driver 
frågan vidare för klargörande. Föreningen motsätter sig inte att gamla 
regementsområdet kallas Rindö Hamn, men orten på denna del av Rindö heter Oskar 
Fredriksborg. Vilket understryks av såväl namnet på ändhållplatsen för bussen samt 
att länsvägen heter Oskar Fredriksborgsvägen. En kommun har ej rätt att ändra eller 
stryka ortsnamn. 

 

KULTURVANDRING   

På Rindödagen invigdes första delen av Kulturvandring Rindö i samarbete med Turistbyrån. 
Man behöver en smartphone och att man laddat ner en streckkodläsare (QR-app). För 
kommande år kommer föreningens historiegrupp att arbeta med nya skyltar på Västra Rindö. 
Befintliga skyltar kommer också kompletteras med en kortare skriven information på varje 
skylt om platsen. 

Du kan även läsa av skyltarnas koder med din telefon på din dator. Se fliken Kulturvandring 
på vår hemsida. 

 

PENDLINGSBÅTEN 

Under augusti tills i slutet av september stod Vasallen och Brabo för en testperiod med 
pendelbåt från Grenadjärsbryggan direkt in till Stockholm. Det var något färre som åkte med 
båten än man hoppats på. Vasallen har nu startat en enkätundersökning till grund för 
kommande säsong. 

Med bättre marknadsföring och något mer stopp på Rindö och på vägen in mot stan, så 
borde många fler finna detta alternativ lockande. 
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