UTSKOTTET FÖR RÅGÖ KAPELLENS MINNESFOND
VERKSAMHETS BERÄTTELSE f. o. m 31 december 2015 t. o. m den 31
december 2016.
Nu kan vi åter blicka tillbaka på ett år med idel mottgångar, efter att vi tidigare
hade lyckats skapa en bra arbetsgrupp i Kapellfonden som fungerade utmärkt
men som splittrades, denna av orsaker 2014 – 2015 som vi inte har kunnat råda
över, och arbetet har därför legat nere nu i snart två år. Detta har i sin tur
skapat en stark frustation över den kultur som fortfarande tycks råda i Estland
där ingångna arbetsavtal och löften verkar vara till för att brytas.
Men nu har vi tagit lärdom av skadan och kommer med ett nytt team och större
vaksamhet följa upp våra projekt under 2017 som vi har ofullbordade sedan
tidigare.
Arbetsavtal har däremot ännu inte upprättats. Detta har inte kunnat göras,
eftersom firman Küüp OÜ som är vidtalad att utföra arbetena inte varit på plats
som krävs för att kunna göra upp arbetskalkylen. Det är planerat att åka ut till
öarna i april och därefter kan vi se fram emot arbetsavtal. Detta är de arbeten
som är fullt ut finansierade och legat nere och är beräknade vara i gång under
sommaren 2017.
Stora Rågö kapell
1. Byggande av innertak.
2. Utjämning av fönsteröppningarnas murar och montering av fönsterbleck.
3. Utförande och montering av skyddstak över dörren.
4. Projektritningar till återställande av grind och likbod.
Lilla Rågö kapell
5. Byggande av fundament till altarskivan.
6. Fogning av nedre tornrummets mur.
Det är dock mycket glädjande och tröst att det finns goda krafter både i Sverige
och i Estland som med vaksamhet och intresse följer vårt mål att skapa ett
minne av Rågöborna, därför har vi tacksamt mottagit 2 500,00 kr till Lilla Rågö
Kapellfond från Broströmsfonden, Sverigekontakt Västervik och samt även från
från Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus ett projektbidrag på 900 € för projektet
"Stora Rågö kapell, fortsättningsarbete som betalades ut under 2016 men är
ännu inte redovisat på grund av omständigheterna ovan.
Vi har ett löfte från Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus ett projektbidrag på
1000 € för projektet "Lilla Rågö kapell, fortsättningsarbete 2017. Beslutet skall
godkännas på kulturrådets vårmöte 2017 och betalas ut under våren 2017.
Ett stort tack till Lea Stroh för hennes fina arbete och tålamod och till Er alla
som bidragit på något sätt.
Gräsö den 31 december 2016
Einar Mihlberg Rågökapellens minnesfond.

