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Till boende och företagare i Rindö Hamn
samt Brf Grenadjären

Information från Vasallen maj 2014
Försäljning av lägenheter
Nu är 70% av lägenheterna i Brf Grisselmaren 2 sålda. Och BTH Bygg arbetar flitigt i vår gamla
kasern 4. Inflyttningen kommer som planerat att ske innan jul, då vi välkomnar de nya familjerna
som kommer från hela Stockholms län hit till Rindö Hamn och Vaxholm.
Rivningen är avslutad
Rivningen i området som pågått sedan i höstas är nu avslutad. Marken där de rivna byggnaderna
tidigare stod är avjämnad och iordningställd i väntan på de nya planerade husen. Ett stort antal tunga
maskiner och transporter har samordnats mellan entreprenören Skanska / Rivners och skolan, de
boende och våra lokalhyresgäster i området. Vasallen vill framföra sitt tack till alla som medverkade
till att projektet kunde genomföras på ett så smidigt sätt.
Strandområden och ”grottorna”
Nu när sommaren är i antågande så vill vi passa på att slå ett slag för våra trevliga strandområden.
Både i östra delen av området och i den västra finns fina möjligheter att vistas på stranden. Vi vill
också påminna om att det bland de s k ”grottorna” som finns i området finns flera för allmänt
nyttjande, men att vi som fastighetsägare inte tillåter att man försöker inreda eller iordningsställa
dessa så att de ger intryck av att bli privata. I takt med att strandpromenaden kommer att utvecklas
och bli mer tillgänglig kommer sannolikt en allmän plan för hanteringen av själva strandkanten
inklusive grottorna att tas fram tillsammans med kommunen.
Vägarbeten
I sommar kommer Vasallen att påbörja ett nytt väg- , vatten- och avloppsprojekt. Det är
Grenadjärsvägen som kommer att bli en helt ny väg (kommunal) med ny sträckning. Den nya
sträckningen blir från korsningen med Rindövägen, ned mot Brf Grenadjären och vidare förbi söder
om Brf Grisselmaren 2 (kasern 4) för att ansluta till vägen i södra kanten av nya Kaserngårdsparken.
Under vägen anläggs också ett helt nytt va-system som sedan kommer att fortsätta från
Kaserngårdsparken ned till Reningsverket. Det blir också en omfattande renovering av områdets
reningsverk. Projektet innebär att det blir nödvändigt att stänga av vissa vägavsnitt i området i
etapper. Hela projektet beräknas vara färdigt under första kvartalet 2015.
Waxholms Brygghus
Vår senaste nya lokalhyresgäst i området – kajakcentret Waxholms Brygghus – har fått en flygande
start på sin verksamhet. Kalle Wallin med medarbetare har fullt upp med att hinna servera goda
laxsallader, glass och kaffe samtidigt som nya paddlare ska få instruktioner innan de ger sig ut på
Solöfjärden.
Nytt utegym
Lagom till midsommar så står ett nytt utomhus-gym färdigt i Rindö Hamn som vi hoppas många får
glädje av. Det byggs på en platå bland ekarna på udden, alldeles intill Grenadjärbryggan.
Komplettera er träning på Fysio+ med härliga pass ute i det fria.
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