RÅGÖFÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
ÅR 2012
Rågöföreningens medlemstal under 2012 var 67 medlemmar.
Styrelsen för Rågöföreningen och Rågökapellens Minnesfond hade följande sammansättning:
Ordförande Arnold Lindgren
Vice ordförande Mikael Nyman
Kassör Nils Espling
Sekreterare Erik Söderberg
Styrelseledamöter: Mats Stahl, Gun Pella, Fredrik Nyman.
Valberedningen bestod av:
Erhard Lindman (SR, sammankallande)
Helga Spillman (LR)
Rune Bertholm (LR)
Reinhold Kantberg (SR)
Föreningens revisorer:
Nils Sjölund och Lauri Lindgren
Suppleant Erik Blomqvist
Föreningens årsmöte ägde rum den 25 mars i SOV-s lokaler på Roslagsgatan i Stockholm.
Föreningens styrelse har under mandatperioden hållit 5 sammanträden, varav endast 3 är
protokollförda.
Under året har två av våra trogna medlemmar, Einar Nyman samt Erik Blomqvist avlidit. Erik
Blomqvist har dessutom under ett antal år varit suppleant till revisorerna.
Årets verksamhet.
Till midsommaren blev de två informationstavlor som planerades föregående år uppsatta vid
Storbyarna på respektive Stora och Lilla Rågö. Tavlorna kostade 428,93 EUR, varav Kulturrådet i
Estland bidrog med 400 EUR. Uppsättningen kostade 728 EUR.
Till midsommaren blev också en ny bro mellan öarna färdig som Paldiski stad lät bygga med EU
bidrag. Nu finns det också en bättre vattengenomströmning genom sundet mellan Lilla Rågö och
Langgrånni. Rågöföreningen har framfört ett tack till Paldiski stad för det välbehövliga projektet.
Svenska Sankt Mikaelsförsamling i Tallinn hade sommargudstjänst på Lilla Rågö söndagen den 24
juni. På grund av ringa intresse hade Rågöföreningen inte planlagt deltagande från Sverige detta år,
och som det visade sig, kanske till all lycka, ty vädret kring den 24 juni i Estland var sådant, att det var
betydande svårigheter med att ta sig över till öarna de här dagarna.
Kulturrådet för svenska minoriteten i Estland bekostade renovering av de tre stenarna med gårds och
bynamn på Stora Rågö gravgård samt av minnestavlan på kapellväggen, alla uppsatta år 1994.
Renoveringen genomfördes på eftersommaren, utbetalningen verkställdes genom MTÜ Pakri Saarte
Kogukond.
Vimplarna och linorna som uppsattes vid Lilla Rågö kapell år 2010 var redan förslitna, varför nya
införskaffades för 1000 SEK och sattes upp med hjälp av Fred Söderberg.

Efter att renoveringen av tornet på Stora Rågö kapell genomfördes år 2011, har det detta år inom
föreningen diskuterats kring frågan, om vi skall fortsätta med att lägga på tak, dvs. mer eller mindre
bygga upp kapellet igen. Alla har varit överens om, att ruinen skall konserveras och bevaras som ett
minnesmärke, men frågan har ställts, om det är vettigt, att bygga upp en ödekyrka. Men då
projekteringen som gjordes år 2009 omfattar utöver konserveringen också tak, fönster och dörr och
Utskottet för Kapellfonden hyste tillförsikt om villiga sponsorer, fattades beslut på styrelsemöte den
11.6.,.att utskottet jobbar vidare med projektet. Fram till sommarens slut hade Einar Mihlberg i
utskottet lyckats samla in 280.000 SEK, vilket inte täckte hela takprojektet på 36 048 SEK. Då gjordes
det upp en arbetsplan för 2012, att under året införskaffa takplåt, takstolar, underlagspanel och annat
behövligt virke och lagra upp det för att vid lägligt tillfälle under vintern frakta över isen ut till ön.
Den 5 oktober ingick Rågöföreningen arbetsavtal med Rändmeister OÜ för 2012 års arbetsplan till en
kostnad av 10 158 EUR. Senare på året har Einar lyckats samla in ytterligare 180 000 SEK vilket
täcker hela takprojektet och en bit till och nu återstår det för Rågöföreningen att ingå arbetsavtal för
återstoden av takprojektet och få taket rest under 2013. Vi har också fått ett projekt på dörr och
fönster, 21 840 EUR, som det nu gäller att ta ställning till
På sensommaren besökte en delegation från det statliga energibolaget Eesti Energia Rågöarna och
gjorde undersökningar för en eventuell framtida vindkraftspark på Stora Rågö, där de äger mark. Inga
beslut har ännu tagits utöver att genomföra undersökningar.

Inför år 2013 gäller det nu att få taket rest på Stora Rågö kapell. Och vid Lilla Rågö kapell hoppas vi
få arbetet gjort med den gamla altarstenen. Arbetet, som har fått bidrag från Kulturrådet i Estland och
från Sverigekontakt i Sverige, blev redan planerat och projekterat under 2012, men verkställandet har
blivit uppskjutet. Det vore också önskvärt att få sätta upp ytterligare några informationstavlor på
platser som vore värda att markera. Om intresse finns för en resa till öarna, bör vi undersöka hur en
sådan kan genomföras.
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