
Gamla Kvarnen 

Vamhus Tullmjolkvarn 

Under minga Sr hargamla kvarnen och dess agof6rh5llanden diskuterats utan att komma fram till en 
slutlig losning. Styrelsen anser nu att det inte langre finns nigra tvivel att det ar VSmhus 
sockensamfallighetsforening som ager kvarnen. 

Styrelsen ser att det finns 4 alternativ. 

1. Overlatelse av byggnaden med tillhorande markomrSde till nagon under villkor att denne 
svarar for kostnaderna for mark och avstyckning 

2. OverlStelse av byggnaden till nagon under villkor att byggnaden inom viss tid rivs och marken 
Sterstalls 

3. Foreningen river byggnaden i egen regi 
4. Foreningen rustar upp byggnaden 

Styrelsen foreslar stamman att besluta att: 

Styrelsen bemyndigas att aweckia kvarnen. I forsta hand eniigt alternativ 1, darefter alternativ 2 och 
om ingen kopare finns foreslar Styrelsen alternativ 3. 



Historik 
•  Kvarnen uppfordes Sr 1833 
•  Flyttades uppstroms till nuvarande plats ar 1846 pa samfalld mark 
•  Avtalsforhallanden okant 
•  Lagfarter har dock beviljats pi "sakratter" eniigt gamla 

fastighetsboken och eniigt aldre lagfartsratt 
•  Ny lagstiftning fran 1966 och aldre s.k. sakratter har gallt som 

overglngsbevis sl lange verksamhet gallande sakratten uppratthlllits 
•  Lange sedan kvarnens verksamhet anvandes for sitt andamal 

•  Vid aganderattsutredningen i samband med Vamhus-Bonas 
omarrondering restes Inga krav pa aganderatten till kvarnbyggnaden. 

•  Kvarnbyggnaden ansag darefter hora till samfalligheten, Vamhus S:2 
•  Ar 2000 beslutades om arrendeavtal (50 ar) mellan samfalligheten 

och "kvarnagarna" 
•  N§got arrendeavtal finns Inte 1 foreningens arkiv. Slutsatsen ar att 

inget avtal upprattades. 
•  Kvarnbyggnaden stir pa samfallighetens mark och tillhor eniigt 
Jordabalken Vamhus S:2. 

•  Den/de som aberopar aganderatten har att styrka pi annat satt an 
den aldre lagfartsratten pa s.k. sakratter. 

•  Samfalligheten ar i dag ansvariga for byggnaden och eventuell skada 
den kan fororsaka pi allmant eller enskilt intresse (samt omvant). 

Siutsats 
•  Det ar inte forenllgt med samfallighetsforeningens andamil att 

forvalta kvarnbyggnaden. 
•  Underhillet av kvarnbyggnaden ar kraftigt eftersatt och det foreligger 

overhangande risk att allmant eller enskilt intresse kan komma till 
skada 

•  Kvarnbyggnaden har inte status "K-markt" eniigt lansstyrelsens 
utredning 


