
Vandalisering av Hallamölla . 

Första 5 fotona är tagna av Iréne Persson vid upptäckten den 19 maj. 

nästföljande foton är tagna av Gunilla vid besöket den 20 maj. 

Hallamölla har stått här sen 1497. Någon gång mellan den 13 - 18 maj har kvarnen blivit vandaliserad. Vandalerna har tagit sönder konstruktionen som 

håller luckan som reglerar vattenflödet till vattenhjulet. Brädor från bryggan är lossbrutna och använda dem till att täcka hålet i rännan, så vattnet har forsat 

in på vattenhjulet och kedjan som ska låsa hjulet brustit. Pga detta så skenade hjulet och resultat blev väldigt stora skador som gör att det ej går att köra 

kvarnen längre. 

 



 

Bryggan 



 

Dammlucka itu slagen 



 

Bryggans brädor täcker luckan i rännan 



 

Axel till vattenhjulet har brutits totalt i 

sönder 



 

Brustna axeln 



 

Kvarnhjulet gått i stenvägen 



 

200520:Göran skriver: Mats och jag 

pratades vid igår kväll. Jan Erik, Göran 

och Gunilla träffades kl 9 idag 

Pressen varit på plats:  

*Jenny Dahlgren på YA,  

*Marie Sandgren från Radio Kristianstad  

*Team från SVT i eftermiddag, blir 

förmodligen ett inslag på sydnytt i kväll.  

 

Christian Negendank VD på Högesta var 

också där och kollade på skadorna. 

  Strax efter inslaget i Radio Kristianstad 

fick jag telefonsamtal från Christer 

Truedsson som sa att han hade material 

till axel och så vidare.  

Försäkringsbolaget är kontaktat och jag 

har fått ett skadenummer av dom, och jag 

har skickat det vidare till Högesta AB. 

Försäkringsbolaget säger att när det är 

skadegörelse är självrisken 50% av 

basbeloppet vilket betyder 24100 kr  

Mats har anmält skadegörelsen till 

polisen och vi har fått ett ärendenummer 

från dom.  

Jag har också för ordningens skull 

informerat Anna Rabow på 

länsstyrelsen om vad som har hänt.  
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Kopia polisanmälan 



 

 



 

Stipendieansökan 



 

Beviljat! 

 220610 var Jan Erik och jag(Göran) hos 
Christer Truedsson ock tittade på en 
ekstock som eventuellt skulle kunna duga 
som  axel i stället för den som förstördes 
vid sabotaget. Christer har också lärkträ 
som kanske skulle kunna duga till 
vattenhjulet som också skadades. 
Det mest akuta är att få upp en dammlucka 
så att vattnet inte rinner på hjulet om 
vattennivån stiger i ån. Arbete pågår. Vi 
ska också försöka få fram en offert till 
försäkringsbolaget. 

 

  



 

220806:Arbetet med att reparera Hallamölla 
fortsätter. Timret till dammluckan 
färdigsågat. 



 

 



 

221026 meddelar J-E Broomé 
”Nu har vi dämmet Klart.” 
På bilden beskådar Conny Jönsson, och 
en nöjd Mats Persson, Hallamöllagruppens 
arbete. 
 



 

 

 


