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Stora Rågö kapell 2014. 

   Vi som troget arbetat inom ramen av minnesfonden mot det uppsatta projektmålet från 

början har som vanligt varit undertecknad, som skött ansökningar och deltagit i planeringen, 

Rågöföreningens styrelse som har skött arbetsavtal, fakturor, utbetalningar och översättningar 

till svenska, som löpande har kommit från Juhan Kilumets, som är chef för Rändmeister OÜ 

Konservering firman i Tallinn som på uppdrag av oss sköter konserveringarna av de båda 

kapellen. Vidare har Lea Stroh som är vår projektledare och granskare av allt material 

gällande projekten, som vanligt utfört ett omfattande och behjärtansvärt arbete med att 

undersöka och utarbeta underlag till ansökan om pengar till Stora Rågö kapellet och bårhuset i 

Estland och som vi väntar få svar på i mars 2015. Professor Göran Hoppe som välvilligt har 

hjälpt oss på många sätt och har satt sig in i vår hantering och kan garantera äktheten i vår 

målsättning och strävan gentemot våra bidragsgivare av konserveringen. Stora Rågöbon Endel 

Enggrön har också bidragit med stor hjälp tack vare sin stora erfarenhet från byggbranschen. 

Som kanske alla vet har vi nu avslutat den IV Etappen av konserveringen på Stora Rågö 

kapell som omfattade ytterdörr och fönster tack vare de medel vi erhållit. Vi står nu inför 

starten av Etapp V, där taket utgör huvuddelen. Vi fick nästan ta våra sista slantar då vi stötte 

på oväntade kostnader som var utom projektet, trots att jag garderat oss, men som ändå inte 

räckte, men nu är allting i balans igen tack vare de beviljade bidrag jag sökt, 30 000,00 kr från 

Kungl. Patriotiska Sällskapet för projektofferter för att inte få stopp i arbetena och 50 000,00 

kr från Kungafonden för innertaket (4 992,00 EUR) som nu ligger under projektering och 

planering. 

Lilla Rågö kapell 2014. 

På grund av de arkeologiska undersökningarna under året har inget annat arbete kunnat 

utföras, men som vi hoppas skall kunna återupptas under 2015 när kapellet återställs efter 

utgrävningarna. 

Ägarbyte av  kapellen. 

Annars har osäkerheten inför ett eventuellt ägarbyte som framförts och önskas av 

Rågöföreningens styrelse medfört bekymmer och vi i kapellfonden har inte kunnat satsa fullt 

ut som vi önskat. Om det skulle bli en annan ägare skulle man få göra en eventull omstart och 

söka de beviljade medlen på nytt - av den nya tilltänkta ägaren – eftersom alla villkor för de 

sökta medlen måste vara korrekt uppfyllda och redovisade och intygade av den som sökt 

bidraget. 
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