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Projektet Stråket lever! Elämää raitille! - hanke

Pressinfo
Evetuella hyresgäster sökes för Raskens hus på Pargas Gamla
Malmen!
Leaderprojektet Stråket lever! På Gamla Malmen i Pargas är på
slutrakan. Totalt har tretton praktiska byggnadsvårdsverkstäder
förverkligats. Verkstädernas teman har rört sig mellan allt från
skadeinventering och timmerreparation med byte av syllvarv och
trossbottenreparation, till restaurering av tapeter, och reparation
av eldstäder. Totalt har 46 personer, som deltagit verkstäderna, fått lära sig praktiska
kunskaper i god byggnadsvård.
Byggnaden håller nu tätt, har ställvis fått nytt syllvarv och fasaden reparerad, många
fönster har underhållits och trossbotten reparerats. Storstugan har restaurerats och
eldstäderna fått en genomsyn – nedre våningens eldstäder har reparerats. Husets
bevarande har alltså säkrats. Husets ägare, Pargas Telefon Ab har stått för
materialkostnader samt ommurning av skorstenar, plåtning av dem, takvattendränering
med mera.
Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf, som är projektägare och initiativtagare till
projektet, anställde byggnadskonservator Piritta Ernvall på deltid att handha planeringen
och genomförande av byggnadsvårdsverstäderna. Curatios verksamhetsledare har skött
administratonen och deltagit i planeringen. Till Ernvalls hjälp har föreningens anställda
Nikolajs Satovs tidvis deltagit i arbetena för att färdigställa vissa arbetsskeden. Partners i
projektet är Pargas Hembygdsförening, Pargas Telefon Ab och Gamnla Malmens
invånarförening. Finansieringsmyndigheter är NTM-centralen, I samma båt rf.
Privartfinansiering har erhållit från Svenska kulturfonden och Konstsamfundet, den
resterande andelen har sökts från Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond.
Projektet har, förutom kunskapsspridning, också som mål att hitta nya
användningsändamål för byggnaden Raskens. Restaureringen är inte ännu klar, och
byggnaden saknar tillsvidare vatten och avlopp, men vi vill gärna höra huruvida det finns
intresserade hantverkare, konstnärer eller föreningar som behöver utrymmen? De
fortsatta reparationerna är naturligtvis beroende av framtida användingsändamål
Curatio rf och Partel Ab arrangerar visning o diskussion torsdagen den 13 november kl. 10
för alla intresserade.
Pargas den 27 oktober 2014
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