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Kvarndagar 11 och 25 september kl 11-16

Trevlig sommar
önskar föreningen

Från föreningens ordförande
Vi har haft två kvarndagar under våren, 15 och 29 maj. Första dagen hade
vi dåligt väder, men den andra var det bättre väder med många besökare.
Det var stor åtgång på vårt ekologiska mjöl och vi serverade
Upplandskubb i kaféet. Det är ett bröd som bakades i ett bageri på Lilla
Essingen fram till 1991 men som nu har börjat återuppstå. Brödet
verkade vara väldigt populärt i kaféet.
Även i år har vi fått beställning på siktat rågmjöl till Gysinge Färgfabrik.
Hittills i år har vi malt ca 1600 kg mjöl och ska mala ca 800 kg till. De
använder nu vårt rågmjöl till all sin färgtillverkning.

Kvarnvikens kvarn
Renoveringen av vattenturbinen går framåt. De nytillverkade delarna är
varmgalvade och det gamla turbinhjulet är sprutförzinkat. Lite jobb
återstår fortfarande med själva turbinen och även med turbinhuset innan
turbinen kan sättas på plats igen.

Ett lite större jobb som måste göras med turbinen är att rensa vattnets
utlopp från sand. Sanden följer med vattnet från dammen och stannar
sedan kvar under golvet i kvarnkällaren. Till slut blir det så mycket sand
att det hindrar vattenflödet. Förhoppningsvis så kan sanden sugas ut med
en slamsugningsbil, så vi slipper stå och gräva för hand. Det är flera ton
sand det handlar om.

Det sprutförzinkade turbinhjulet med ledarskivorna utanför.

Turbinen med locket monterat.

I mars sågade vi ett par stockar i sågen. Stockarna var av furu och kom
från en villatomt i Stocksund. Den första stocken gick bra att såga, men
den andra innehöll ganska många gamla spikar, så sågklingan började gå
dåligt. Väldigt synd, både för klingan men också för att det för övrigt var
väldigt fint kvistfritt virke i stockarna. Klingan behöver nu åtgärdas
innan vi kan såga igen. Förhoppningsvis så räcker det med att skränka
och fila tänderna. Annars får vi skicka klingan på renovering hos fabriken
som tillverkat klingan. Det är normalt att man får renovera klingorna
ibland eftersom de slits ganska hårt, framför allt om man råkar såga i
grövre spikar.

Sågbänken med en stock.

Ett annat jobb som pågår i kvarnen är att renovera elevatorn till sikten.
Den transporterar upp mjölet efter malningen från källaren upp till
vinden för att kunna matas till sikten. Elevatorn består av en rem med
skopor på, inne i trätrummor, som roterar på två remskivor. Elevatorn
har blivit demonterad för många år sedan när kvarnen stod still, så nu får
vi hissa mjölet i säckar med säckhissen och fylla på i sikten. Det är
betydligt enklare om man kan använda en elevator. Förhoppningsvis är
jobbet klart till nästa år.

Djurlivet i Kvarnviken

Rådjurskid i Kvarnviken

Toppen på elevatorn till sikten.
Vi planerar även att byta siktdukarna i sikten. De som sitter där nu är från
90-talet och är alltså runt 20 år gamla. Det har blivit en del små hål som
vi har fått laga, så det börjar bli dags att byta dukarna. Det är ett
tålamodsprövande jobb, dukarna sitter fast med flera tusen små spikar.
De måste dras ur och sedan spikas nya dukarna fast med nya spikar. De
siktdukar som tillverkas idag är av nylon och finns i många olika
grovlekar. De dukar som sitter där (och även de nya dukarna) har
grovleken 170 my. Dukarnas små hål, som mjölet går igenom, har alltså
storleken 0,17 mm.

Även i år har vi rådjurskid i kvarnviken. Vi brukar mata rådjuren med
äpplen och kli som är en biprodukt från kvarnen, så de trivs här i
Kvarnviken. De här kiden föddes en vecka innan midsommar i
syrenhäcken. Det är troligen två familjer, en get med två kid samt en get
med ett kid, men man ser bara en familj i taget. På bilden är de ett par
dagar gamla. Som mest har vi sett 7 rådjur samtidigt på tomten.
Det finns ett rikt djurliv i Kvarnviken och Grimstaskogen. Förutom
rådjuren kan man se bland annat grävling, räv och ekorre. För ett par år
sedan hade vi även besök av en mink i kvarnen. Det är även gott om
fåglar eftersom vi har ett fågelmatbord på tomten. Här finns t.ex.
grönfink, steglits, stenknäck, större hackspett och ringduvor. Ekorren
brukar också äta från fågelmatbordet. I vintras hade vi också en kattuggla
som periodvis satt i kvarnens skorsten. Det finns även korpar som har bo
i skogen och sparvhökar som brukar jaga småfåglar.

Kvarndagar i höst
I höst har vi två kvarndagar, 11 och 25 september. Då är det öppet hus
i kvarnen kl 11-16. Försäljning av nymalet ekologiskt mjöl och
kaffeservering med upplandskubb i kaféet. Som vanligt så kommer
spannmålen som vi mal från gården Hånsta Östergärde i Vattholma
strax norr om Uppsala.

Kvarnvikens Kvarn 1945.
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Stenparet som vi använder för att mala.
I slutet av juli ska vi mala årets sista omgång med siktat rågmjöl till
Gysinge Färgfabrik, ca 800 kg. Vi ska då även mala vetemjöl och
rågmjöl till Upplandskubbens Vänner.
Under sensommaren kommer bostadshuset och torkladan för virke att
målas utvändigt. Det är Stadsholmen, Stockholms Stads fastighetsbolag, som genomför målningen. De kommer att använda rödfärg av
traditionell typ. Det kommer att stå byggnadsställningar runt de två
husen under tiden som målningen pågår.

Plusgirokonto: 487 18 35-7
Medlemsavgift: 120:- för enskild medlem och 150:- för familj.
Glöm inte att uppge namn och adress vid inbetalning av årsavgift.

