UTSKOTTET FÖR RÅGÖ KAPELLENS MINNESFOND
VERKSAMHETS BERÄTTELSE f. o. m 31 december 2014 t. o. m den 31
december 2015.
Under året som gått har flaggstängerna vid Lilla Rågö kapell bytts ut till
standard plast stänger, mot de tidigare utav gran, dessa båda var i dåligt skick
och var från början endast en nödlösning. Medel till detta erhöll vi i
Kapellfonden från Riksföreningen Sverigekontakts Lokalföreningar, med 5
000,00 SEK från Göteborg och 2 500,00 SEK från Västervik. Arbetet utfördes
av Pakri Tarvas på orten.
Kostnad: 2 st. flaggstänger 6 m, och transport till Korkis 406 euro, transport och
uppsättning på Lilla Rågö 540 euro. Total kostnad 946 euro.
Genom huvud föreningen Rågöföreningens försorg utförde Firma Keilakivi
renovering av texten på minnestavlorna på Lilla Rågö kapelltorn, kostnad 310
euro ur Lilla Rågö Kapellfond.
När det gäller Altarstenen på Lilla Rågö kyrkogård har denna ännu inte kommit
på plats på grund av att vi inte har kunnat få kvalificerad arbetskraft. Medel
finns reserverat för detta arbete som vi hoppas kunna starta tidigt på våren i
2016 och som kommer vara högt prioriterat. Altarstenen är skyddad genom att
skyddet åter är på plats under vintermånaderna.
Tillsammans med Lea Stroh som är vår konsult i kapellrenoveringen arbetar vi
fortfarande med att planlägga 2016 år projektarbeten och vår budget. Planerna
med att påbörja arbetena med innertaket ligger fast och materialet ligger klart för
leverans till Rågö i vår, när det gäller dörrar, och fönster, och skydd till dessa
samt uppsättning av grindar, och stenmur, återstår en hel del arbete, och
planering, och inte minst planera den ekonomiska delen i vår budget, även
informativa tavlor om kapellet på Stora Rågö måste vi snarast försöka att få på
plats. Sedan återstår även våra visioner om att återställa bårhuset.
Gräsö den 31 december 2015
Einar Mihlberg Rågökapellens minnesfond.

