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VÄrdering

Vattenkvarnen och' bostadshuset är.bevarade~i ~rsprungligt. skick

liksom den omgivande miljön. Kvarnhjulet är skadat.

Fysisk be3kriYning. inkl miljöbeskrivning (bil nr

Kvarnbyggnaden ligger vid Ybbarpsån, nära utloppet i ÖSorrödssjön.

Den är belägen i en omväxlande terräng med lövskog, ängs- och jord-

b~k~ad.

l. Kvarnbyggnad på en hög gråstensgrund. Väggar av omålat skiftesverk

Sadeltak täckt med halm och ryggat. Själva kvarnhuset inrymmes i

södra delen av byggnaden och därunder går kvarnrännan. in.

2. Boningshus uppfört på gråstensgrund med väggar av skiftesverk.

Västra gaveln, östra röstet och delar av norra långväggen är kläd-

da med vitmålad locklistpanel. Södra långväggen har ett parti av

gråstensmur som inrymmer en ugn. Sadeltaket är täckt med halm oc~

ryggat. Husets innerväggar är uppförda av råtegel och kline.

på l800-talet bodde mjölnaren i huset och den västra delen var ut--
hus.
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Industri historik (bil nr

.Kvarnen kan eventuellt vara från 1600-talet. Några moderniseringar

har inte förekommit utan kvarnen har varit igång till mitten av 1930-

talet i sitt forna skick. Hissanordning för säckar, kvarnmaskineri

och våg är bevarade. Vattenhjulet är skadat. Vattenkraften har antag-

ligen också använts vid sågning och svarvning.

Boningshuset har troligen funnits på

vänts som lagerlokal innan mjölnaren

Riseberga Hembygdsförening förvaltar

platsen omkring 200 år och an-

flyttade in på 1800-talet.

nu byggnaderna.
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