Verksamhetsberättelse för 2019

Antalet medlemmar är vid årets slut 44 personer en ökning med 10 medlemmar.
Styrelsen har bestått av Bert Burger, Bo Hansson, Hasse Hansson, Anders Myrsten,
Henrik Hansson och Maria Schoultz, Jan Sjöberg och Dag Wisaeus.
Hasse Hansson har varit ordförande och kassör. Bo Hansson har varit sekreterare.
Christer Wallentin har varit föreningens revisor och Birgitta Hansson har varit
revisorssuppleant.
Årsmötet hölls 9 mars 2019 med 9 deltagare. Det följdes av ett styrelsemöte. Styrelsen
har haft ytterligare 3 möten under året: den 27 april, den 20 juli och den 26 oktober.
Nytt stipendium från Stiernstedt-Kockenhus kulturförening.
Föreningen har fått ett stipendium på 15 000 kronor för att under 2020 utvidga
vår permanenta utställning även till nedre planet i kvarnbyggnaden.
Våtmark i en del av den gamla kvarndammen.
Föreningen har hos Länsstyrelsen ansökt om och fått tillstånd att genomföra en partiell
restaurering av kvarndammen i form av en våtmark. Anläggandet genomförs nu med
pengar från Länsstyrelsen via Naturvårdsverket våtmarksanslag. Möllekuriren hade i sitt
julnummer en omfattande artikel som behandlade våtmarken och vattenfrågoirna
generellt sett.
Bidrag från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.
Föreningen har erhållit ett forskningsbidrag från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen på
100 000 kr. Målet för forskningsprojektet är att ta fram förutsättningar för att kunna
rekonstruera Vattenmöllans historiska kvarndamm för att kunna driva Krapperups
gamla vattenmölla 8–10 gånger per år då vattenmängderna i bäck och damm tillåter
detta. Detta forskningsprojekt är en del av det större forskningsprojektet som syftar till
att förstå Krapperups gamla Vattenmölla som helhet och en del av den vetenskapliga
kunskapsuppbyggnaden om vattenkvarnar i allmänhet. Föreningen Vattenmöllans
vänner arbetar tvärvetenskapligt för att förstå Vattenmöllan ur naturgeografisk,
kulturgeografisk, teknikhistorisk, hantverksvetenskaplig och socialhistorisk synpunkt.
Detta specifika delprojekt handlar om att ta reda på kvarndammens byggnadsteknik
(sten packning, ek spont och lera), hydrologi och kvarn tekniska funktion med

vattennivåer och fallhöjder. Vidare hur naturvård, kulturarvsarbete och landskapsvård
kan kombineras för i området överlagrade riksintressen och strandskydd.

Rogslösa kvarn
Rogslösa kvarn utanför Omberg har lagt ner sin verksamhet Hasse Hansson och Jan
Sjöberg har besökt kvarnen och gratis fått en del användbara föremål till vår vattenmölla.
Några av föremålen syns på bilden bland annat en våg, en skrivpulpet och två trattar.

Vattenhjul, kronhjul och drev.
Vår första linje med vattenhjul, kronhjul och drev började byggas i december.
Föreningen ordnade ett studiebesök på byggplatsen där Pelle Nilsson från
Domstens Kulturbyggnadsfirma och Magnus Börjesson från Vasstak
Kullabygden visade och berättade.
Kvarnstenar
Styrelsen har antagit offerter från Widu Mulenbau omfattande 4 kvarnstenar gjutna i
betong till en kostnad på ca 65 500 kr inklusive moms, två nålar/långjärn för ca 7 000 kr
samt 5 500 kr för frakt till Vattenmöllan dvs sammanlagt ca 78 000 kr.

Besöksverksamheten
Föreningen har haft 10 stora annonserade visningar i år bland andra EU:s kampanj Mitt
Europa och Möllans dag. Dessa visningar lockade totalt 215 besökare. Under 2019 har
föreningen, förutom de offentligt annonserade visningarna, visat Krapperups gamla
vattenmölla för 15 grupper med sammanlagt 200 besökare från allmänheten som till
föreningen framfört önskemål om att få studera vattenmöllan.
Antikvarisk uppmätning av kvarnrännan.
Eva Marie Nilsson har på föreningens uppdrag gjort en antikvarisk uppmätning av
kvarnrännan. Rapporten redovisas på hemsidan.
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