Rågöföreningen och Rågökapellens minnesfond – Årsmöte
29/3-2015 kl 12:00. SOV:s lokaler, Roslagsgatan 57, Sthlm
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1. Till ordförande valdes Erik Söderberg
till sekreterare: Andreas Pella Schennings
Till Justerare valdes Gun Pella och Mats Stahl
2. Mötet ansågs behörigt utlyst
3. Punkt 19 ändrad till: Ägarfrågan för kapellen, information.
I övrigt: Dagordning fastställd
4. Arnold Lindgren lämnade en kommentar till Kapellfondens årsberättelse. Han menade, att
uppgiften, att Rågöföreningens styrelse önskat och framfört ägarbyte för kapellen inte är relevant.
Eftersom det inte finns ägare till kapellen, kan det inte heller vara frågan om att byta ägare.
Styrelsen kan inte heller utse ägare, eftersom detta endast kan göras genom myndighetsbeslut.
2014 har varit ett bra år där det hänt mycket positivt.
I övrigt inga frågor.
5. År 2013 gick föreningen med förlust på ca: 1900 kr (OBS: Exakta siffor efterfrågas). Under 2014
gick föreningen med vinst på ca: 1900 kr. Delvis tack vare en pubkväll och kollekt till Rågöbornas
förening.
Revisionsberättelsen godkändes.
6. Mötet lämnade ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Valberedningen föreslog omval av ordförande Erik Söderberg, omval av styrelseledamöterna
Mikael Nyman, Nils Espling och Gun Pella, omval av suppleanterna Elin Schennings, Gunbritt Olsson
och Christer Svedberg samt omval av Nils Sjölund som revisor.
8. Mötet valde Erik Söderberg som ordförande, 1 år.
9. Mötet valde Mikael Nyman, Nils Espling och Gun Pella till styrelseledamöter, 2 år vardera.
10. Mötet valde Elin Schennings, Gunbritt Olsson och Christer Svedberg till suppleanter, 1 år vardera.
11. Mötet valde Nils Sjölund till revisor, 2 år.
12. Erhard Lindman och Ulla Stjernberg omvaldes till valberedningen, 2 år. Under året har Rune
Bertholm som ingick i valberedningen avlidit och Helga Spillman har tackat nej till omval. Birgitta
Söderberg valdes till ny ledamot i valberedningen, 2 år. En plats är vakant.
13. Medlemsavgift för 2015 oförändrat 175 kr14. Efter en undersökning bland Rågöföreningens medlemmar har beslutet fattats att vi vill göra ett
byta av Kommuntillhörighet. Vi vill hellre tillhöra Padise kommun än Paldiski Kommun. En anledning
är:
- I Paldiski kommun anses vi tillhöra Paldiski stad, vilket begränsar Rågöarnas möjlighet att komma
med i förteckningen över öar som omfattas av Lagen för småöar med bofast befolkning.
Fred och Jana skrev ett brev till regeringen och inrikesministern som också fick understöd av Padise
kommun som rekommenderade tillhörighetsbytet. Dock vart svaret nej från regeringen och
anledningen var att Paldiski kommun motsatte sig bytet. Så länge båda kommunerna inte är överens
kommer alltså inget byte att ske. Det positiva är åtminstone att vi gör oss kända i maktens korridorer.
Det blir en sorts PR för Rågöarna, och vi kommer inte att ge upp än. Estlands öars råd kommer att
hålla årsstämma som tar upp Estlands öars olika problem den 26-27 juni i år på Rågöarna. Som det nu
är dokumenterat ingår Rågöarna rent juridiskt i en stadskommun med ”Ö-del” vilket inte gynnar
Rågö. Detta kan om vi lyfter frågan på mötet sedan tas upp i riksdag i bästa fall.
15. Kärnkraftsplanerna är nedlagda när det gäller Stora Rågö och Estland vill gå över till grön energi
och sluta med sina ”smutsiga” skifferverk. Eesti Energia som äger delar av Rågös mark jobbar på i det
tysta och har fortsatta planer på att bygga vindkraft på Rågö. Det kommer att bli många kraftverk för
att göra det lönsamt så om det blir av så kommer det bli en vindkraftspark. Rågöföreningen försöker
stoppa vindkraftsplanerna på Stora Rågö då nästan hela ön kommer tas i anspråk och bebyggelse blir
omöjlig. Eesti Energia jobbar på att försöka häva Natura 2000 som är i dagsläget öarnas kanske
största skydd. En annan idé för att bromsa dessa planer är att se över Rågöarnas fågelbestånd och de
skyddsregler som de innefattar. Den 1 maj åker Gun Pella och Nils Sjölund förhoppningsvis
tillsammans med Mårten Hjernkvist, zooekolog, över till Rågö. De skall inventera antalet häckande
rovfåglar på öarna. Tallinn fågelklubb är också intresserade och kommer att följa med. Det finns
styrelsebeslut på att rågöföreningen står för omkostnader i samband med deras deltagande. Mårten
Hjernkvist har föreslagit några åtgärder för att bevara Rågöarna:
- Kontakta miljömyndigheter
- Kontakta miljöorganisationer
- Inventera antalet häckande rovfåglar, fågelliv och habitat
- Tag fram Natura 2000 dokumenten
16. Ett antal brev har kommit från Paldiski kommun angående ”svartbyggena på lilla Rågö”. Ett möte
hölls i Paldiski kommunhus med ett antal markägare och nybyggare från lilla Rågö, som blev
förvånansvärt trevligt med tanke på ”tonen” i brevet. Mötet sammanfattades i att:
- Husen som byggts skall mätas upp och ritas ut var de står i en detaljplan.
- Husen som byggts på gammal grund kan anses vara en renovering av de gamla byggnaderna
- Intyg kommer att skrivas ut att de är godkända när denna detaljplan inkommer till Paldiski

kommun.
- En firma har anlitats och påbörjat arbetet mot en kostnad av 4500 euro vilket motsvarar ca 2000 kr
/ hus. Resultatet hittills är mycket bra.
Ett om har dock varit en jurist som motsatte sig de hus som ej var byggda på gammal grund utan på
Paldiski kommuns egna marker. Men efter att juristen kom ut och fick träffa befolkningen på lilla
Rågö och efter ett visst festande så mjuknade han. Fortsättning följer om juristen kommer att yrka på
att husen är olagliga eller ej.
Från och med nu har vi själva satt ett byggförbud på lilla Rågö tills att detta är löst.
17. Ett hamnområde planeras att byggas i Lillbyn:
När detaljplanen blivit godkänd av miljöministeriet kommer den att ställas ut i Paldiski och berörda
markägare kommer att kallas till ett möte för samtyckande. Arnold kommer att göra en svensk
översättning av det intressantaste i detaljplanen. Vad vi vet hittills innefattar den:
- 28 båtplatser
- 20 parkeringsplatser
- En hamnbyggnad med övernattningsmöjlighet och försäljning av basprodukter
- En hangar eller ett reparationsvarv (oklart)
- Ett antal campingstugor

- Plats för ett mindre Rågömuseum
- I nuläget söker ett utvecklingsföretag
pengar från EU

Som det är nu äger Paldiski en stor del av lilla Rågö: Ca 200 Hektar.
18. 6-7 personer bor på Lilla Rågö och jobbar året runt med boskapen på Rågöarna. Ilmar Heinleht har gått
ur bolaget Pakri Tarvas. Erik Söderberg och Urmas Sepp fortsätter med Pakri Tarvas . Olika medlemmar
uttrycker att dom är rädda för de hundar som ibland är lite vilda och biter gäster. Erik skall prata med
hundägarna och be dom att dom kopplar dom när gäster kommer.

19. Båda kapellen är nu upprustade och syns på håll från fastlandet. En mäktig syn men mycket
återstår att göra. Vi passar på att tacka Einar Mihlberg för ett fantastiskt arbete som han lägger ner
på att söka pengar. Det är hans förtjänst att de är upprustade. Men det har varit mycket jobb hittills
att förvalta byggnaderna. Frågan är nu vem som skall äga och göra detta i fortsättningen. Detta är
ett ansvar jämtemot alla Rågöbor. Göran Hoppe och Einar Mihlberg utreder detta och jobbar på
förslag som skall presenteras när de är klara. Förslag på förvaltare hittills:
- S:t Mikaelskyrkan
- Kors församling
- Aibolands museum
- Harju Museum
- Egen stiftelse
Det sista förslaget kunde innefatta att man gör kapellen till en statlig minnesmärkning med hjälp av
EU-medel. En eventuell återinvigning måste göras med ärkebiskopen i Estland.
20. Rågödagarna är 27-28 / 6. – Se bifogat program
Några estniska ungdomar – Leesikad, som kan dansa Rågödans, är inbokade och kommer att dansa
under lördagen.
Sprid gärna eventet till nära och kära. Boka in er på hotell om så önskas snarast då platserna snabbt
tas slut. Alternativet finns också kvar att bo kvar ute på Rågö vilket starkt rekommenderas. Erik
Söderberg m. fl. ordnar med sängplatser åt dem som behöver i tält och i husen.

21. Dans och sångfestival den 1-3 juli 2016 i Hapsal. Den första upplagan var 1933 och nästa år vill
Helle Rosenberg, som leder Sthlms gosskör på Adolf Fredrik, samla frivilliga till att sjunga i kör. Kören
kallades förut SONGkören (Svenska Odlingens sångkör). Alla som vill är välkomna att öva under
hösten 2015 för att sedan uppträda på festivalen under våren. Även Rågöbornas danslag kommer
vara med och uppträda. Förslag: Föreningen bör sponsra kören och danslaget.
ANMÄL INTRESSE till: Gun Pella: gun.pella@gmail.com
Viktigt: Markägareföreningen skall ha årsmöte på Rågödagarna, alltså 27/6. Förra årets möte uteblev
och önskan finns att återta kontrollen över den årliga rutinen som förut varit kutym. Vinsten med att
ha markägareförening och kulturförening är att vi får mycket större tyngd i kontakt med myndigheter
än om vi kommer som enskild person.
22. Ordförande Erik Söderberg avslutade mötet.
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