UTSKOTTET FÖR RÅGÖKAPPELLENS MINNESFONDS VERKSAMHETS
BERÄTTELSE f. o. m 31 december 2005 t. o. m den 31 december 2006.
Efter en del turer i början av året kunde man enas om att arbetet med
konserveringen av Lilla Rågö kapelltorn kunde påbörjas. I slutet av juni var
äntligen OÜ Padise Grupp fullt sysselsatta med konserveringens arbeten på
byggnadsställningarna som omgav tornet. Det kan inte förnekas att man kände
en stor glädje att åter se torngluggarna få sin ursprungliga form, att sidorna
försågs med kalkbruk o. s. v. men vi som besökte arbetsplatsen kände en viss
förvåning över de arbetsmetoder och de tillvägagångsätt man utförde
konserveringen på. Vi sköt undan alla misstankar om det skulle vara något fel på
hur man utförde arbetet med en förtröstan på att vi hade flera skyddsnät att
passera om allt inte stod rätt till.
Tornhuvan monterades och Erik Söderberg dokumenterade arbetet med ett rikt
bildmaterial hur arbetet hade blivit utfört. Det utförda arbetet visade stora
brister, detta styrkte våra farhågor att allt inte stod rätt till. Kontakt togs därför
med Byggnadsarkeologen Lea Täheväli Stroh som efter diskussion med OÜ
Padise Grupp lugnade oss med att om det var några brister vid besiktningen
skulle dessa åtgärdas efter besiktningen på våren året därpå, det var därför
byggnadsställningarna fortfarande fanns kvar.
Vi väntade att vi skulle få ett skriftligt besked när besiktningen kunde ske under
2007 men inget hände förrän en slut faktura på hela beloppet dök upp daterad
den 15. 11. 2006 på 1777 003,00 EEK.
Eftersom man inte hade följt ingångna avtal och att det uppenbarligen fanns
tveksamheter hur arbetet blivit utfört beslöt styrelsen att undersöka om man
kunde protestera fakturan och avvakta med betalningen tills besiktning utförts.
Att skriva och protestera drog tyvärr ut på tiden och när det endast återstod två
dagar tills fakturan skulle vara betald fick undertecknad i uppdrag att åka till
Uppsala och gå igenom projektet med ovan nämnda Lea Stroh. Efter cirka en och
en halvtimme i telefon med berörda parter i Estland och genom att läst
kontraktet stod det klart att vi i princip inte behövde betala ut en enda krona
innan vi fått protokoll på arbetet och godkännande av besiktningsmyndigheten i
Estland. Vår tanke var ändå att vi skulle betala ut 50 % eftersom man hade
betalat moms och mantimmar, men detta ogillades av OÜ Padise Grupp som ville
ha minst 70 % och för att slippa onödigt bråk beslöt styrelsen att gå dem till
mötes.
Den 26. 12. 2006 betalade Rågöföreningen ut 70 % 125 000,00 EEK (73 899,00
SEK). Vi får nu följa utvecklingen nästa år noggrant och närvara vid
besiktningen innan de sista 30 % betalas ut och Lea Stroh har lovat att närvara
och hjälpa oss på alla sätt.

Jag vill skicka en varm tanke och tack till Matti Nyman som otröttlig hjälpte
arbetarna på tornet till rätta med sin jeep och kärra som Fred Söderberg
egenhändigt dragit dit över isen. Han fraktade material från Lillby brygga och
otaliga resor med sötvatten avsett för kalbruket på stenbrottet.
Man har gett oss ett projekt där all kompentens tycks finnas i byråkratin där det
vimlar av folk. I nästa led kommer entreprenören där man ser en möjlighet till
lättförtjänta pengar - förlorarna är beställaren och de arbetare med dålig eller
ingen kompentens som motsvarar de ställda kraven och skall utföra arbetena. De
är dem vi tänkt på i första hand när vi betalde en del av fakturan.
Någon återinvigning kan det tyvärr inte bli innan besiktningen är utförd men vi
kommer att hålla intresserade rågöbor underrättade när detta kan ske.

Einar Mihlberg
Rågökapellens Minnesfond Gräsö den 31 december 2006

