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Från föreningens ordförande
Vi har haft två kvarndagar under våren, 14 och 28 maj. Bägge dagarna
var mycket lyckade och vi hade många besökare. Vi hade även en visning
för en förskoleklass i början av juni.
Även i år har vi malt och siktat rågmjöl till Gysinge Färgfabrik. Vi har
en leverans kvar i augusti av årets beställning. Upplandskubbens Vänner
har också beställt mjöl till i augusti.
Vattenturbinen är monterad i sin glob igen efter renoveringen. Det
återstår fortfarande lite småsaker innan vi kan provköra, t.ex. att montera
drivremmen. Vi har inte haft så bråttom med de sista detaljerna, eftersom
det nu inte finns vatten nog för att provköra. Det här är nog den torraste
sommaren på många år så vattennivån i sjön är ovanligt låg. Vi hoppas
på att det börjar regna snart så vi får vatten nog för att provköra turbinen.

Kvarndagar 10 och 24 september kl 11-16

Trevlig sensommar och höst
önskar föreningen

Turbinen återmonterad i globen.

Vi håller även på med en del andra jobb i kvarnen nu under
sommaren. Bland annat så ser vi över de oljedroppskålar som finns vid
lagren för axlarna. En del av dem saknas och andra är överfulla och
behöver tömmas.
Under våren blev renoveringen av elevatorn till sikten klar. Arbetet har
hållit på i drygt ett år. Elevatorn transporterar mjölet från kvarnstenens
utkast i källaren upp till vinden och vidare ner i sikten. Transporten
uppåt sker med skopor som sitter på en rem som roterar inne i två
trummor. Remmen och skoporna fick vi köpa nya, eftersom de gamla
var i för dåligt skick. Det sitter 55 stycken skopor på remmen.

Elevatorn underlättar mycket när man ska sikta mjölet. Tidigare hissade
vi upp mjölet i säckar med säckhissen för att tömma i sikten. Nu kan vi
tömma mjölet i elevatorn i källaren istället, som då hissar upp mjölet i
ett lagom tempo. När mjölet sedan är siktat och klart så kan vi hissa upp
det i säckar till vinden.

Botten av den nyrenoverade elevatorn i källaren.

Elevatorremmen med skoporna innan monteringen i trummorna.

Vi har även bytt siktdukarna i sikten under våren. De gamla dukarna var
i dåligt skick med flera små hål. Det var ett tidsödande jobb att byta
dukarna, eftersom de sitter fast med ett par tusen små spikar. Nu fungerar
sikten bra igen och de nya siktdukarna ska förhoppningsvis hålla i många
år framåt.

Grönsaksodling på Lovö Prästgård
En av de tre siktramarna med den nya siktduken.

Besök på Lovö Prästgård

Björn Mellström

I slutet av juli var jag på besök på Lovö Prästgård, som ligger ett stenkast
från Drottningholms slott. Jag blev inbjuden av Uppodlarna, som är en
intresseorganisation för ekologiska lantbrukare i Uppland. De hade ett
sommarmöte där vi fick bekanta oss lite med gården och de som driver
den. Lovö Prästgård är en ekologisk gård med främst mjölkproduktion
och grönsaksodling. De har även en mindre spannmålsproduktion.
Gården har även en gårdsbutik där man kan köpa varor som är
producerade på gården. Vad som finns att köpa i butiken beror på vad det
är säsong för.
Både gården och gårdsbutiken är väl värda ett besök. Men det är bra om
man hör av sig först och kollar öppettider. Kontaktuppgifter finns på
gårdens hemsida, www.lovoprastgard.se
Korna på bete vid Lovö Prästgård

Föreningens styrelse
Efter årsmötet i mars så består styrelsen av följande personer:
Ordförande Björn Mellström
Vice ordförande vakant
Kassör Peter Olofsson
Sekreterare vakant
Ledamöter Sten Sörstadius och Stig Eriksson
Suppleanter Bo Östlund, Sten Frödin och Lars Myrtner

Hembygdsnytt

Björn Mellström

Vad ska vi göra med tidningen? Många föreningar slutar med sina
papperstidningar och använder e-post och hemsidor istället. Det är
ganska mycket jobb med en papperstidning och kostar ganska mycket
också, med utskrifter och brevporto. Bara brevportot för ett utskick till
alla medlemmar går på nästan tusen kronor.
Ett förlag är att vi bara skickar ut tidningen en gång om året, kanske i en
lite enklare form, innan jul tillsammans med en påminnelse om
årsavgiften. Kallelsen till årsmötet på våren kommer vi tills vidare också
skicka med post.
Det kanske finns många medlemmar som ännu inte har någon dator, så
därför kanske vi inte helt kan sluta med utskick med posten.
Fördelen med att skicka informationen med e-post och via hemsidan,
förutom att det blir enklare och billigare, är att vi kan skicka
informationen oftare så den blir mer aktuell. Då behöver vi också ha så
många e-postadresser som möjligt till våra medlemmar, så ni som inte
har lämnat er aktuella adress, skicka ett mail till föreningen på adressen:
info@kvarnvikensmuseum.se. Skicka gärna ett mail även om ni har
lämnat e-postadressen tidigare, så vi vet att vi inte har tappat bort någon.
Vi vill gärna ha medlemmarnas synpunkter på detta. Hör av till oss i
styrelsen om ni har åsikter om tidningen och våra utskick.

Glöm inte våra kvarndagar i höst, 10:e och 24.e september.
Öppet kl 11-16, försäljning av nymalet ekologiskt mjöl och
kaffeservering i kvarnkammaren.

Kvarnvikens Kvarn 1945.
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