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Protokoll från Rågöföreningens  

årsmöte 2013-03-17  

i SOVs lokaler Roslagsgatan 57, Stockholm  

1. Val av mötets ordförande, sekreterare samt två justeringsmän, tillika  

rösträknare  

Mötet öppnades med att Arnold Lindgren valdes till ordförande, Lauri  

Lindgren till sekreterare, samt Ronnie Ericsson och Mats Stahl till justerings-  

män.  

2. Mötets behöriga utlysande  

Det beslutades att mötet är behörigt utlyst.  

3. Fastställande av dagordning  

Förslagen dagordning fastställdes.  

4. Styrelsens verksamhetsberättelse  

Mötet godkände verksamhetsberättelsen.  

5. Balans och resultaträkning samt revisorernas rapport  

Revisionsberättelsen lästes upp på mötet. Revisorerna förslår ansvarsfrihet för  

styrelsen.  

Övriga kommentarer till revisionsberättelsen var att föreningen gjort en förlust  

på ca 6000, men att kapellfonderna ökat med ca 350000 tack vare Einar  

Mihlbergs framgångsrika arbete med att samla in pengar. Föreningens största  

utgift under året var arbetet med minnestavlorna vid Storbyn på Stora och  

Lilla Rågö.  

6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  

Mötet beslutade ge ansvarsfrihet till styrelsen får verksamhetsåret 2012.  

7. Valberedningsförslag för val till styrelse och revisor  

Valberedningen förslog följande kandidater:  

• Arnold Lindgren, styrelseordförande (omval)  

•Mikael Nyman, styrelseledamot (omval)  

e Nils Espling, styrelseledamot (omval)  

• Gun Pella, styrelseledamot (omval)  

• Christer Svedberg suppleant (nyval)  

• Nils Sjölund, revisor (omval)  

8. Val av styrelseordförande  
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Mötet valde Arnold Lindgren till styrelseordförande. Arnold tackade mot-  

villigt ja till ytterligare en mandat period, men med vissa reservationer då han  

redan tidigare klargjort att han vill sluta som ordförande. Förutsättningarna för  

att Arnold ska åta sig styrelseordförandet kommande mandat period, är att det  

till nästa årsmöte finns en ny kandidat till styrelseordförande. Om det inte gör  

det kommer han utlysa ett extra ordinärt årsmöte hösten 2014 för att behandla  

frågan.  

9. Val av styrelseledamöter  

Nils Espling, Mikael Nyman och Gun Pella valdes till styrelseledamöter enligt  

valberedningens förslag, och alla accepterade.  

10. Val av suppleanter till styrelsen  

Valberedningen föreslog Peter Rönnberg och Christer Svedberg som supp-  

leanter till styrelsen. Det rådde viss osäkerhet om Christer tackat ja, men  

Arnold bekräftade att Christer tackat ja via epost som Arnold fått.  

Elin Schennings meddelade, via Gun Pella, på mötet att hon gärna är kvar som  

suppleant i den mån hon har möjlighet att delta, med tanke på sitt nyfödda  

barn. I samband med detta uppstod en diskussion om antalet suppleanter skulle  

utökas med en plats.  

Diskussionen slutade med att mötet valde att utöka suppleanterna med  

ytterligare en och därefter valde mötet Peter Rönnberg, Christer Svedberg och  

Elin Schennings som suppleanter.  

11. Val av revisor (och ev revisorsuppleant)  

Mötet valde Nils Sjölund till revisor.  

Då valberedningen inte hade något förslag på revisorsuppleant och årsmötet  

inte heller kunde få fram något förslag, beslutades att inte utse någon revisor  

suppleant utan lämna den platsen vakant.  

12. Val till valberedningen  

Till valberedningen valdes Erhard Lindman (omval), Helga Spillman (omval),  

Rune Bertholm (omval) och Ulla Stjemberg (nyval)  

13. Fastställande av medlemsavgift för år 2014  

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2014 är oförändrad, 150 kr.  

14. Ny generalplan för Rågöarna  

Arnold redogjorde för Rågöföreningens arbete i samband med Paldiski stads  

arbete med en generalplan för Rågöama:  

Paldiski stad har under 2012 återupptagit arbetet med generalplanen för  

Rågöama. Arbetet med att ta fram en generalplan påbörjades första gången  

2008-2009 men avslutades aldrig då. Vid arbetet med generalplanen 2008-  

2009 deltog Rågöföreningen aktivt.  
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Denna gång fick Rågöföreningen i början av februari, aven ren slump, känne-  

dom om att arbetet med generalplanen återupptagits. Då hade arbetet pågått ett  

bra tag och i stadshuset i Paldiski pågick en utställning som avslutades 10  

februari. Eventuella yttranden kring generalplanen skulle vara inlämnade i  

samband med avslutande av den pågående utställningen för att tas upp på ett  

offentligt möte den 26 februari i Paldiski.  

Paldiski stad säger att de har informerat Rågöforeningen om att de återupptagit  

arbetet med generalplanen via epost. Dock var informationen skickad till en  

epostadress som Jana Stahl sagt upp och därför nådde informationen aldrig  

fram.  

Vid genomgång av den nya generalplanen upptäcktes vissa ändringar jämfört  

med versionen från 2008-2009. En av dessa ändringar var att i den första  

generalplanen var all privatägd mark markerad som bebyggbar. Men den mar-  

keringen var borttagen i den nya generalplanen.  

En annan ändring var att vissa markeringar av gamla grunder som kan utgöra  

rätt till ny bebyggelse saknades. Bl a fanns ingen gammal grund markerad i  

Bisagidbyn.  

En tredje ändringen bestod i att ett turistcentrum planerades i Storbyn på Stora  

Rågö. Det skulle innebära viss byggnation i Storbyn, bl a för att ge möjlighet  

till övernattning.  

Ytterligare en sak som Rågöföreningen reagerade på var att generalplanen inte  

minskade byggförbudszonen i de strandnära byarna. Detta beslut hänvisades i  

stället till detaljplanen.  

Rågöföreningen skickade ett yttrande till Paldiski stad. I yttrandet protesterade  

Rågöforeningen mot ändringarna i generalplanen, samt att byggförbudszonen i  

de strandnära byarna inte minskades. Yttrande kring generalplanen skickades  

även in från MTO Rågöarnas Kulturarv, Intresseföreningen Rågöarnas Sam-  

fällighet och Erik Söderberg.  

Arnold redogjorde därefter for de svar som Paldiski stad gett.  

Svaren från Paldiski skickades som epost 25 februari. Det gjorde att varken  

Arnold eller Fred, som skulle närvara vid det officiella mötet i Paldiski stad,  

hann se svaren innan mötet, eftersom de då redan påbörjat resan till Estland  

och inte hade tillgång till sin epost. Detta påtalades på mötet i Paldiski och då  

delades svaren ut skriftligt på mötet och mötet avslutades med att svaren lästes  

upp högt.  

Paldiski stad svarade att vad gäller de privatägda markerna som inte längre var  

markerad som bebyggbara hade det ändrats då det i förväg är svårt att ge  

sådana utfästelser. Utan detta beslut ska ske i samband med att detaljplanen tas  

fram. Men att dessa markeringar försvunnit i generalplanen har inte förändrat  

något och det är fortfarande möjligt bebygga dessa marker om man gör en  

detaljplan.  
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Vad gäller markeringar av gamla grunder så har de grunder som fanns angivna  

bland stadens material vid arbetet med generalplanen markerats. Men mark-  

ägare som vill använda gammal grund för att söka bygglov kan fortfarande  

göra det även om den inte är markerad i generalplanen. Men då måste  

markägaren styrka att det är en gammal grund med dokument eller utlåtande  

från en expert. Dock kan Paldiski stad inte svara på vem som räknas som  

expert.  

När det gäller minskning av byggförbudszonen är det Miljövårdsverket som  

beslutar om sådant. Och Miljövårdverket har tidigare sagt att de inte kan tillstå  

en generell minskning i samband med generalplanen, utan även detta beslut  

ska tas i samband med detaljplanen.  

Turistcentrumet i Storbyn på Stora Rågö diskuterades på mötet i Paldiski. Och  

Paldiski stad var positivt inställda till att förlägga turistcentrum i anslutning till  

gamla skolan strax utanför Storbyn i stället för mitt inne i byn. Byn bevaras  

som kulturminnesmärke i sin helhet.  

När Arnold var klar med redogörelsen delades översättningar av Rågöföre-  

ningens yttrande och Paldiskis stads svar ut till de som önskade.  

Övriga frågor som diskuterades under och efter Arnolds redogörelse var, om  

det skett några arkeologiska utgrävningar på öarna. På mötet konstaterades att  

det inte gjorts några arkeologiska undersökningar, men att ett intressant om-  

råde för en sådan undersökning vore Glågid.  

En annan fråga som diskuterades var när generalplanen skulle träda i kraft.  

Ingen på mötet kunde svara på detta med det framlades teorier om att det  

troligen skulle ske under detta år.  

Erik Söderberg informerade om att han den 19 februari varit på ett möte i  

Paldiski, som tog upp den framtida utvecklingen av Paldiski. På det mötet  

hade det sagts att man ville satsa på turism. Ett stort problem är dock  

avsaknaden aven bra turisthamn i Paldiski.  

15. Val till Kulturrådet i höst. Vem blir Rågöförenings kandidat/kandidater?  

Det är val till kulturrådet i höst, så frågan om vilka ska bli Rågöföreningens  

kandidater diskuterades. Man kom fram till att man kan utgå från att Jana  

Stahl kommer att kandidera då hon sitter som kanslist i Kulturrådet.  

Gun Pella meddelade att hon kommer att avgå och då valdes Helga Spillman  

som Rågöföreningens andra kandidat.  

Det informerades om att det inte kommer att finnas någon vallokal i Sverige i  

år, men att man kan poströsta.  
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På mötet uppmanades samtliga som är födda i Estland att anmäla sig till röst-  

längden. De som är födda i Estland behöver inte Estniskt pass för att kunna  

rösta, men födda i Sverige måste ha det för att få rösta.  

16. Sven Salins begravning  

Arnold informerade att Svens Sahlins har gått bort och att begravning skulle  

ske kl 13.00 2013-03-22 i Immanuelkyrkan. Det beslutades att  

Rågöforeningen ska skicka en blombukett. Arnold håller i detta då han  

planerar att gå på begravningen.  

17. Besök på Rågöarna i sommar?  

På mötet ställdes frågan om det ska bli någon gemensam resa till Rågöama.  

Man konstaterade att St Mikaels församling har haft gudtjänst på öarna varje  

år, men inte vet hur det blir i år. Arnold ska träffa representanter från St  

Mikaels församling fredag 2013-03-22 och förhoppningsvis kan man då få  

besked om eventuell gudtjänst i år. Arnold ger besked om gudtjänst efter hans  

möte med St Mikaels församlings representanter.  

Vid en förfrågan visade 4-5 personer på årsmötet intresse för en gemensam  

resa till Rågöarna.  

Det framlades även ett förslag på att försöka anordna "Rågöarnas dagar".  

Förslag på aktiviteter var dans kurs och försäljning av hemgjord ost. Det  

beslutades att Fred Söderberg skulle sammanställa ett forslag på program till  

"Rågöarnas dagar". Har man ideer på aktiviteter så kontaktar man Fred.  

Det beslutades även att de som vill göra en gemensam resa i år kontaktar  

Arnold eller Fred.  

18. Övriga frågor  

Möjlighet till övernattning kring Rågöarna  

På mötet ställdes frågan om vilka övernattningsmöjligheter i anslutning till  

Rågöarna som finns. De förslag som nämndes var:  

• Hyra övernattning hos Fred Söderberg  

• Turistgård i Risti  

• Puna Poods vandrarhem  

• Hotell i Paldiski stadshus  

Skutan hoppet  

På mötet informerades det om att skutan Hoppet, med hemma hamn Haapsalu,  

i år kommer att göra en Estlandsvensk rundresa i Aibolands museums regi.  

Det ska vara flera avgångar och man kan köpa biljetter på Aibolands museum.  

Dräjers kelda i Lillbyn översköld av grus  

Fred informerade om att Dräjers kelda i Lillbyn har blivit översköljd av grus,  

vilket borde åtgärdas. Mötet tyckte att det skulle finnas större möjligheter om  

frågan drevs av Kulturföreningen, som skulle försöka driva som ett  

gemensamt projekt med Paldiski stad. Det sades även att Paldiski stad har  
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påbörjat en detaljplan över hamnområdet där källan finns. Mötet tyckte att  

man borde försöka få med källan i detaljplanen.  

Kulturminnesmärken på Rågöarna  

Frågan om det finns några kulturminnesmärken, som borde skyddas, på  

Rågöarna. Förslag som framsades på mötet var  

• Skratt stäin  

• De gamla byarna  

• Källa vid lillviken  

• Divik stäin  

• Norrmusa  

Skeppsättning på Lilla Rågö  

Fred informerade om att han hittat något som han tror är en Skeppsättning.  

För att hitta platsen kan man gå i rät linje från Irjas till Kasernerna.  

Eventuell vindkraftspark  

Frågan om vad man vet om Eesti Energias planer på en vindkraftspark  

diskuterades. Det man vet är att det pågår förstudier och att Eesti Energia har  

haft folk ute på öarna som gjort undersökningar. Eesti Eneriga ska även sagt  

att de planerar en vindkraftspark på 150 MW, vilket skulle motsvara ungefär  

50 av de vindkraftverk som idag finns på Packer halvön.  

Uppmaning  

En uppmaning att alla ska tänka igenom och försöka finna förslag till posten  

som ordförande.  

19. Mötets avslutande  

Mötet av slutades med att Arnold tackade Nils Espling och Mats Stahl för  

arbetet de gjort i samband med årsmötet.  
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