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Fabriken ligger i ett öppet jordbrukslandskap ca l km norr om Rise-

berga by. Byggnaden är placerad i en stuttning vid en bäck. Mot väs-

ter finns en plattform av jord. Strax öster om fabriken ligger en

äldre fyrlängad gårdsanläggning.

l. T-formad fabriksbyggnad uppförd på en gråputsad gråstensgrund.

Väggarna är murade av rött tegel och vitputsade på söder- och

östersidan. Sadeltaket är täckt med rött tvåkupigt tegel, utom

norra takfallet som täckts med grå korrugerad eternit.Vid syd-

östra vinkeln finns en tillbyggnad. klädd med brun lockpanel och

försedd med pulpettak som täckts med grå korrugerad eternit.

Byggnadens sydöstra gavel består av gult tegel. Fönsteröppningar-

na på nordöstra väggen är igenmurade. I takfallet ovanför platt-

formen finns ett intag för potatis.

Företagets äldre.benämningar

Irigelstorps stärkelsefabrik

!

Vedertagen benämning
Ingelstorps stärkelsefabrik

Nuvarande användning

SpaJ).nm.ålslager
Agara/förvaltare
Lokalföreningen



Industri historik (bil nr

Fabriken har använts för produktion av potatismjöl (stärkelse) under

höst- och vintersäsongerna. Stärkelsefabrikationen upphörde för

åtminstone tio år sedan och maskinutrustningen revs ut. Byggnaden

användes numera som lagerlokal för spannmål.
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Ritningar, kartor

Äldre avbildningar

Uppgiftslämnare
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Förslag till fördjupad undersökning

Antal bilagor

2 I
Antal färgdia
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Originalen förvaras

Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad.
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