
 

Rågöföreningens årsberättelse 
Verksamhetsåret 2013 

 

Föreningens medlemsantal vid ingånget verksamhetsår var 65 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. 

 

Suppleanter Peter Rönnberg, Elin Schennings, Christer Svedberg 

 

Föreningens revisorer: Nils Sjölund och Lauri Lindgren 

 

Valberedning: Erhard Lindman (SR), Helga Spillman (LR), Ulla Stjernberg (SR) och 

                        Rune Bertholm (LR) 

 

Förenings årsmöte ägde rum den 17 mars 2013. 

Föreningen har hållit 7 protokollförda möten under mandatperioden. 

 

Under året har trogne medlemmen Valfrid Nyman avlidit, likaså den tidigare medlemmen 

Osvald Bertholm. 

 

 

Årets verksamhet 

 

Kapellen 

Tack vare att Einar Mihlberg föregående år (2012) lyckats samla in tillräckligt med bidrag, 

däribland betydande belopp från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Kjell och Märta 

Beijers Stiftelse och Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, försågs Stora Rågö 

kapell under försommaren med tak. Detta är åter igen en milstolpe i Einars arbete för kapellen 

på Rågöarna som det finns anledning att känna stor tacksamhet för. Kapelltornet försågs 

också med ringklocka som Einar införskaffade. Det planerade arbetet att iordningställa 

altarstenen vid Lilla Rågö kapell stoppades dock tills vidare genom Fornminnesämbetets 

beslut att på platsen genomföra arkeologiska undersökningar. 

 

Generalplanen 

Paldiski stads nya generalplan för Rågöarna offentliggjordes i början av februari i Paldiski 

och diskuterades under offentligt möte på samma plats den 26 februari. Från Rågöföreningen 

deltog Arnold Lindgren, Fred Söderberg, Jana Stahl och Lauri Lindgren. Detta har avhandlats 

under Rågöföreningens årsmöte den 17 mars och finns redovisat i årsmötesprotokollet. Den 

25 juni diskuterades på Harju länsstyrelse i Tallinn yttranden som inlämnats över 

generalplanen. Från Rågöföreningen var Arnold Lindgren närvarande. I brev av den 12 

september godkände landshövdingen generalplanen och den 25 september fastställdes den av 

fullmäktige i Paldiski.. 

 

 



 

Eesti Energias planer på vindkraftsverk 

Det statliga energibolaget i Estland, Eesti Energia, som äger 2/3 av Stora Rågö, aktiverade 

under året sina tidigare antydda planer att anlägga vindkraftspark på Stora Rågö. Den 15 april 

anordnades möte i Stockholm mellan Eesti Energia och Rågöföreningen, där EE presenterade 

sig och svarade på frågor från Rågöföreningens medlemmar. Man kungjorde också sin 

planerade tidsplan för vindkraftsparken fram till 2021. Denna omfattar förberedelse fas åren 

2013-2016, utvecklingsfas 2016-2018, verkställande och konstruktions fas 2019 fram till 

2021, då produktionen beräknas gå i gång. 

  

I samband med offentliggörandet i Paldiski den 22 - 28 maj av Eesti Energias förhandsval 

utav Stora Rågö som lämplig plats för vindkraftspark inlämnade Rågöföreningen yttrande till 

Paldiski stad, med flera, där vi framhöll, att en övertäckning av hela ön med vindturbiner är 

oacceptabelt. För att få ledtråd hur styrelsen bör förhålla sig till EE-s planer, sände vi därefter 

frågeenkät till i första hand markägarna på Stora Rågö. Knappt hälften svarade på utskicket 

och av svaren framkom en ganska splittrad bild. Av 10 svarande var 4 helt emot 

vindkraftspark, 5 kunde tänka sig i begränsad omfattning. 6 av 10 kan se det som en möjlighet 

att få sälja marken. Störst var tvetydigheten huruvida EE-s planer skulle motarbetas eller inte. 

Från Lilla Rågö har man visat ett klart motstånd från de som yttrat sig i frågan. Om det är så 

bland majoriteten av föreningens medlemmar, vet vi dock inte. Tyvärr framgick det inte, att 

frågorna kunde besvaras även av andra än Stora Rågös markägare. 

 

Även Eesti Energia gjorde under hösten en egen utfrågning av Rågöföreningens medlemmar. 

Men endast 34 % svarade. Det dåliga resultatet kan anses hänga ihop med att EE insisterade 

på att få göra telefonutfrågning av de som inte hade möjlighet att besvara frågorna via 

internet. Telefonutfrågning ville folk inte ställa upp på. En del ansåg också, att frågorna var 

alltför tillrättalagda i EE-s intresse för att kunna besvaras. Den 1 november ägde ett nytt möte 

rum i Stockholm mellan Eesti Energia och Rågöföreningen. EE upprepade sin presentation. 

Man besvarade frågor som ställdes på mötet och redovisade resultatet av höstens utfrågning. 

En sammanställning och protokoll över frågorna på mötet har EE redovisat till dem som 

deltog. 

 

Frågan om kommunbyte     
Den 4 september skrev Fred Söderberg ett öppet brev till Rågöborna. Där påtalar han 

olägenheterna med att tillhöra Paldiski stad  Han förordar, att vi skall försöka få status som 

landskommun genom att ansöka om, att få bli del i Padis kommun. På Rågöföreningens 

styrelsemöte den 9 oktober utsågs representanter som skulle fara över till Estland och ta upp 

frågan med kommunledningen i Padis. Den 29 november var Arnold Lindgren, Fred 

Söderberg och Jana Stahl i kommunalhuset i Padis och införskaffade nödvändig information i 

frågan. Ärendet kommer att vidare bearbetas i Rågöföreningens styrelse i samråd med Fred 

Söderberg. 

 

Nytt lagförslag för småöar med bofast befolkning 
Under hösten fick vi reda på, att ett nytt lagförslag hade tagits fram för småöar med bofast 

befolkning, som skulle ersätta den gällande lagen från 2003. Om Riigikogu (parlamentet) 

antog lagförslaget, skulle det börja gälla från 1 januari 2014. Innan dess skulle en arbetsgrupp 

sammantråda och bearbeta yttranden och synpunkter som lämnats in om lagförslaget. Vi insåg 

genast, att det nya lagförslaget skulle ge Rågöarna en chans, om man gjorde vissa ändringar, 

tillägg och förtydliganden i lagförslaget. Den gällande lagen utestängde Rågöarna från övriga 

öars rättigheter och villkor som gällde i Estland, eftersom den gav tolkningsutrymme att 



tillämpa stadsvillkor för våra öar, - de hörde ju till Paldiski stads lokala självstyrelse och 

räknades som stadsmark. Vi skyndade oss att lämna in vårt förslag och yttrande till det nya 

lagförslaget. Vi har fått bekräftat, att vårt förslag har inkommit och skall behandlas av den 

tillsatta arbetsgruppen, men i skrivande stund saknar vi fortfarande information om, vad som 

hänt med lagförslaget, har det behandlats i Riigikogu eller inte. 

 

PUB afton 

Den 27 september var Gun Pella och Nils Sjölund från Rågöföreningen med och arrangerade 

Pub afton i SOV-s lokaler på Roslagsgatan tillsammans med Ormsöföreningen. Pub aftonen 

gick med överskott och lämnade en vinst på 631 kronor till Rågöföreningen. Vi tackar Gun 

och Nisse för deras insats. 

 

Styrelsen riktar också ett tack till Fred Söderberg, som under året varit behjälplig på 

mångahanda sätt. Bl.a. har han på frivillig väg byggt ett utetoalett vid Stora Rågö kapell, 

nödvändigt för att hålla rent i området. Han har ställt upp och assisterat vid många tillfällen, 

bl.a. när rågöättlingar detta år gjorde sina första besök på öarna. 

 

Och slutligen ett tack till alla er som med edert medlemskap gjort det möjligt för föreningen 

att finnas till och verka. 

 

Inför det nya året 

 

Under det kommande året hoppas vi kunna förse Stora Rågö kapell med dörr och fönster. 

Gudstjänst vid kapellet har planerats till den 27 juli. Minnesgudstjänst för att det har gått 70 år 

sedan den stora avfärden från öarna? 

 

Två nya möten med Eesti Energia, förutses, ett i maj-juni och ett till hösten. 

 

 

 

 

 Stockholm i januari 2014  

 

 

 

Arnold Lindgren                             Mikael Nyman                               Erik Söderberg 

                   

 

 

 

Nils Espling                     Mats Stahl                   Gun Pella                  Fredrik Nyman 
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