UTSKOTTET FÖR RÅGÖKAPPELLENS MINNESFONDS VERKSAMHETS
BERÄTTELSE f. o. m 31 december 2006 t. o. m den 31 december 2007.
Under 2007 har inget arbete utförts på kapelltornet på Lilla Rågö på grund av
att vi var tvungna att först analysera och utvärdera det arbete som gjorts under
2006 av expertis.
Vår uppdragstagare OÜ Padise Grupp sade sig vara klar med uppdraget trots
att man inte följt ingångna avtal - som t. ex att meddela tid för besiktningar och
liknande.
Erik Söderberg (Sekreterare i Rågöföreningen) och undertecknad besökte OÜ
Padise Grupp i Padise den 16 maj 2007 för att försöka komma till klarhet i hur vi
skulle komma vidare. Vi träffade Rein Kivirog och Veljo Männiste och enades om
att en besiktning av arbetet skulle göras på ort och ställe av alla berörda parter.
Den 17 maj 2007 besökte vi ett stort antal personer med anknytning till Espes
och Hinos kyrkogården på Lilla Rågö för att undersöka möjligheterna att sätta
upp tornkorset.
Tornkorset är tillverkat av Hans Mihlberg (Espes) och är en exakt kopia av det
tidigare korset, ett varmt tack Hans för det fina arbetet. Tack också Fred
Söderberg för din medverkan och lånet av den långa aluminium stegen med vars
hjälp fäst i tornhuven Karl Karlsson och Johan Söderberg lyckades borra sig
igenom regelverket för att förbereda monteringen av korset. Det visade sig dock
att träkonstruktionen under takhuven var så bräckligt gjord att korset måste
förses med fyra stabiliserings järn innan det monteras på plats.
Tack också Ni alla som var med och deltog och för Ert varma intresse.
Den 2 juli 2007 var det dags att besikta tornet. Närvarande vid besiktningen var
Lea Täheväli Stroh (Rågöföreningens representant). Arnold Lindgren (vice
ordförande i Rågöföreningens styrelse). Veljo Männiste (ansvarig restaurerings
speciallist OÜ Padise Grupp). Rein Kiviorg (ordförande i OÜ Padise Grupp).
Peerer Nork (Fornminnesämbetet).
Lea Täheväli Stroh underkände arbetet på flera punkter och fick medhåll av
Fornminnes -ämbetets representant som tillsammans med henne enades om
vidare åtgärder.
Här får vi åter tacka Fred Söderberg för hans fina insats med transporter, stegar,
verktyg och middag på ön.
Den 19 juli var Lea Täheväli Stroh s fullständiga detaljerade rapport klar på
åtgärder som måste vidtas och skickad till alla berörda parter.
Den 21 september 2007 träffades åter parterna på Muisusksitseamet
(Fornminnesämbetet) på Pikk 2 i Tallinn. Deltagare Silja Konsa, Jan Vali, Peeter
Nork (Fornminnesämbetet) Lea Täheväli Stroh (Rågöföreningens representant).
Veljo Männiste (ansvarig restaurerings speciallist OÜ Padise Grupp).

Förslag om åtgärder för att fullfölja det påbörjade arbetet diskuterades och Lea
Täheväli Stroh tog sig an uppgiften att till Rågöföreningens styrelse utarbeta ett
förslag och begära en ny offert från OÜ Padise Grupp på de åtgärder och de
felaktigheter som skall rättas till.
Vid årsskiftet 2007 – 2008 hade man ännu inte svarat.
Ett stort tack till vår styrelse och Er alla som på olika sätt har medverkat på
öarna, Gun Pella och Nils Sjölund för Ert arbete med att röja upp på Stora Rågö
Kyrkogård, Jana Stahl för gåvan på 5 000,00 EEK och Riksföreningen
Sverigekontakt för gåvan på 4 000,00 SEK till fonden.
Till slut vill jag rikta ett stort varmt tack till Lea Täheväli Stroh och hennes
man Olof som med sina stora kunskaper och på ett självuppoffrande sätt har
hjälpt oss till rätta.

Einar Mihlberg
Rågökapellens Minnesfond Gräsö den 31 december 2007

