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Härbärget, söderväggen

Slutrapport Härbärge på Kökar fas 2, ÅLR 2016/1684
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Sammanhang

I anslutning till de årliga Franciskusdagarna på Kökar har Föreningen Franciskus
på Kökar rf gått in i ett projekt som skall utveckla en pilgrimsled från Åbo till
Trondheim via Kökar och Åland kallad ”St Olav Waterway”.
Vi har därmed ett större behov än någonsin av ett enkelt härbärge för tillresta
pilgrimer. Projektet Härbärge på Hamnö fas 1 (2012 och 2013, Leader projekt
175) har lett till projektet Härbärge på Hamnö fas 2.
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Projektets mål och ramar

Projektets mål är att pilgrimer och andra besökare med andlig inriktning ska
komma till Kökar. Härbärget ska stå öppet för alla oavsett religion, ursprung och
syfte med resan. De som vill bo enkelt, som uppskattar det lilla, det enkla, det klara
och det vackra är välkomna. Priset för en övernattning kommer att vara lågt, cirka
10 euro. Härbärget är inte en konkurrent till annat boende på Kökar (hotellet 100150 euro/natt, gästhem 50-100 euro/natt, församlingshemmet 25 euro/natt), utan
det är ett komplement.
Föreningen Franciskus är väl förankrad på Kökar med fem stiftare: Ålands södra
skärgårdsförsamling, föreningarna Kökar Kultur, Kökar hembygdsförening och
Franciskussällskapet i Finland, Kökar kommun. Vi har ett hundratal medlemmar
samt en stark styrelse med representanter från Kökar, Finland och Sverige.
Genom härbärget når vi inte bara dem som deltar i festen, utan vi utvecklar också
våra band till Kökars äldre historia, utvecklar Kökars synlighet långt utanför vår
egen horisont och utvecklar Kökars förmåga att erbjuda varje besökare en andlig
upplevelse, bortom det vanliga.
Härbärget ska ge rum åt 11 pilgrimer med en interiör som är inklädd i trä och
samma exteriör som den ursprungliga byggnaden.
För att få härbärget färdigt räknade vi ut att vi behöver 24 800 euro i köpta
tjänster och 20 739 euro till material, och att vi behöver sätta in nästan 900 egna
arbetstimmar, cirka 300 maskintimmar och en egen kontantinsats om 9 371 euro:
Slutrapport Härbärge på Hamnö fas 2 2017-1130

1

Kostnader
In natura

14 740,00

Inköp av tjänster

24 800,00

Material

20 739,00

Summa

60 279,00

Finansiering
In natura

14 740,00

Egen kontantinsats

9 371,00

Leader Åland

36 167,00

Summa

60 279,00

Leader Åland förordade den 19/4/2016 projektet finansiering med 36 167€ och
landskapsregeringen fattade beslut den 19/9/2106.
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Delredovisning 1

I mars lämnade vi in en delredovisning. Härbärget hade då delvis nya takstolar, ett
nytt golv (grävning, gjutning, isolering, reglar och bräden) samt var väl dränerat.
Vi hade förbrukat 20 689 euro.
Dock var inte balansen den rätta mellan kostnadsslagen:
(a) Vi hade ”arbetat för mycket” själva (bara 37% av talkotimmarna återstod)
(b) Vi hade inte så stort behov av maskintimmar (vi bilar inte betong)
(c) Materialkostnaderna var hittills låga och skulle antagligen inte bli så höga
som budgeterat.
Vi ansökte om att få justera vår budget så, att:
(a) 3 000,00€ i talkoarbete flyttas från maskintimmar till arbetstimmar, och
(b) 6 000,00€ flyttas från material till köpta tjänster.
Den 7 juli beviljades dessa ändringar och vi fick 7 779,31 utbetalt som förskott.
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Delredovisning 2

I september hade härbärget fått innerväggar, tack och golv i trä. Vi lämnade vi in
delredovisning 2. Den 14 september fick vi 10 968,60 utbetalt.
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Delredovisning 3

Vi har nu kommit till vägs ände, så långt vi kan komma. Föreningens likviditet är
synnerligen ansträngd, främst på grund av att Central Baltic inte utbetalar de
beviljade medlen för vårt St Olav Waterway-projekt i den takt som har utlovats.
Härbärget är till allra största delen färdigt men saknar ännu dörrar och fönster och
inredning i from av möbler, bäddar och textilier. Det har fasta sängar för sju
pilgrimer och har provsovits under juli och augusti månader, med gott resultat.
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Vi har inte möjlighet att genomföra de avslutande åtgärderna inom det kommande
året och avslutar därför projektet nu per den 30 november 2017.
Våra kostnader i delredovisning 3 består av:
In natura
Inköp av tjänster

3 735,00
11 252,00

Bygglov

450,00

Summa

15 437,00

Vi bilägger undertecknade talkotimlistor, faktura från Evertikum samt faktura från
Kökar kommun för bygglov.
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Ansökan

Vi ansöker om att utbetalning snarast sker av våra återstående beviljade medel.

Christian Pleijel
Ordförande
Föreningen Franciskus på Kökar rf
Karlby
227 30 Kökar
christian@pleijel.ax
0457-342 88 25
Bilaga 1 Talkotimlista
Bilaga 2 Faktura Bygglov
Bilaga 3 Faktura Evertikum
Bilaga 4 Bilder
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