
Styrelsemöte Föreningen Rindöborna 2022-10-04 

Närvarande: Åsa Blanc, Jan Ögren, Elisabeth Nordström, Carin Tullberg, Sandra Bjermqvist, Kristina 

Åstrand Bohman 

Frånvarande: Viveka Hiort af Ornäs, Kim Burgestrand 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades. 

2. Genomgång föregående protokoll 

Åsa föredrog föregående protokoll. Parkeringssituationen kring Grönviken ligger tills vidare på is. 

3. Information om div. frågor från Åsa 

Alla partier är eniga om att Rindögården fungerar väldigt bra och vill ha den kvar. Dock saknas en 

lösning på finansiering av gården. Föreningen har inte möjlighet att finansiera verksamheten och 

kommer att stänga gården från 1 januari 2023 om vi inte får besked om att få hyra samt försäkring 

betald från kommunen. 

Från 1 januari 2023 kommer gamla skolan öppna och erbjuda sju förskoleplatser till de som nu köar 

för plats på ön.   

Vaxholms komposit behöver utöka sin verksamhet och en ev. plats är Måldepån/Skjutbanan. 

Föreningen anser att man bör se över andra platser för ny industriverksamhet. 

Helikopterplatsen vid Handlarn röjs tillsvidare av kommunen två gånger per år. 

Korten med information om Föreningen placeras ut på strategiska platser på ön. 

4. Hur får vi fler medlemmar stående punkt på agendan 

Medlemsantalet är nu över hundra medlemmar och Föreningen är en av kommunens olika 

remissinstanser. 

5. Rindögården 

Se punkt tre i första stycket 

25-35 barn och ungdomar besöker Rindögården under fredagsverksamheten. Lite pengar finns att t.ex. 

använda vid Halloween. 

6. Övriga frågor 

Vi ligger 9500 kr över budget. Just nu 110 medlemmar (det finns 600 familjer på ön). 

Vivekas man tar fram ny logga för att kunna göra originaltryck. Frågan kring solgrottorna fortfarande 

oklar. Hur många sparas? Vem har ansvaret? Vad händer med de som ska bort? Åsa kontaktar Kalle 

Söderberg för att få veta vad som händer i Rindö hamn och med DP under hösten 2022. 

7. Nästa möte 

Nästa möte planeras till onsdagen den 16 november på Syrran och jag. Kl.18.00 för 

styrelsemedlemmar och kl.19.00 för middag med, förutom styrelsen, även revisor och valberedningens 

sammankallande. 

 

8. Mötets avslutande 



Mötet avslutades 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Elisabeth Nordström   Åsa Blanc 

 

 

 


