
Inventerare HE Datum 30.03.1978 INDUSTRIMINNESINVENTERING

Neg n'r
KD 1559

SAMMANFATTNING
".

Värdering o
Fvsish beskrivning, Inkl mIlJöbeskrivning (bil nr 1.
Kvarnen ligger vid Ybbarpsån strax intill en äldre stenbro. Söder om

en mindre väg ligger huvudbyggnaden till Herrevadskloster. Kvarn~n"
omges av flera ekonomibyggnader som tillhör Herrevadsklos.ter,bl a en

ekonomibyggnad.på gråstensgrund med väggar av rödmålat skiftesverk

och sadeltak med grå korrugerad eternit.

l';;'~'.Kva;-nbyggnad vars. norra de;J..där kvarnen var placerad är riven.

Huset ligger i en sluttning och har mot ån två våningar ovan mark-

en. Den har gråstensgrund, väggar av träkonstruktion klädd med röd

locklistpanel, s4deltak täckt med ~rön korrugerad.plåt samt vit-

målade fons ter foder.

2. Boningshus på gråstensgrund. Väggar i korsvirke med vitkalkat tege

i facken och rödmålad timrå. Sadeltak täckt med grå korrugerad .

eternit. Norra röstet är klätt med röd locklist panel. Vid södra

gaveln finns en ekonomidel, tillbyggd på en gråstensgrund. Den har

väggar i träkonstruktion klädd med röd locklistpanel och sadeltak

täckt med grå korrugerad eternit. Sydvästra hörnet är avfasat och
'"P()rt-~ n,q hi l ria;:) '\.

Kodnr Inventerings.;r
2511 66 05

Kommun län
Klippan L

Församling/socken Gatuadress
Riseberga -

Ort Fastighetsbeteckn
. Herrevadskloster Herrevadskl.2:1

Top karta (UTM-nr) Ekkarta
UC '90 21 76 032 47 3e 4h

Industrigruper) Byggnadsår
.Vatt:envarn ..

Företagets äldre benämning.ar

Herrevadsklosters kvarn

. '.

Vedertagen benämning
Herrevadsklosters kvarn

Nuvarande användning-
Ägare/förValtare

.

Kronan



lnv nr 25 Bilaga l

"YSISK BE.SKRlVNlNG (inkl namn'på ark ,i,ng ,konstruktör)

Fortsättning av fysisk beskrivning.

har ett intag i takfallet. Husets dörr- och fönster foder är vit-

målade.,

3. Ekonomilänga på gråputsad grund. Väggar i träkonstruktion

klädda med röd locklistpanel. Sadeltak täckt med grå korru-

gerad eternit. Vitmålade dörr- och fönsterfoder samt knutar.

4. Boningshus på gråstensgrund. Väggar i korsvirke med vit-

putsade fack och rödmålad timra. Sadeltak täckt med grå korru-

gerad betongpannor. Vitmålade fönsterfoder.
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I Ekon.längan och Bostadshusetmed Ekon.länganoch
i bostadshusetmot ekon.del mot NO bostadshusetmot
! SV. KD 1559 KD 1560 V. KD 1562
I

Bostads~uset mot SV.
KD 1563

Ekon.längan mot
SV.KD 1561

Ekon. längan mot
NO. KD 1564

Fotograf('3r): Datum: Film(er) nr:
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