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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Sockeln på Häljarps mölla har murats om, fotträna har bytts, häckverket har la-
gats, kjorteln har bytts och delar av svansträet och slanorna har bytts. Samtidigt 
har en del förbättrande åtgärder företagits och marken har belagts med grus. 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Häljarps mölla, Häljarp 2:5 
Socken   Tofta 
Kommun   Landskrona 
Arbetshandlingar 2015-02-08, Projekt Rädda Häljarps mölla, 

Rönneberga härads hembygdsförening  
Länsstyrelsens diarienummer 2015-06-17: 434-23421-2014,  

2015-11-19: 432-32144-2014 och 
2015-11-24: 434-23421-2014 

Regionmuseets diarienummer L12.20-84-14, 1376 
Byggherre/beställare Rönneberga härads hembygdsförening 
Entreprenörer  H. N. byggnadsvård och Möllebyggarna 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 
Byggnadstid Oktober 2015 till september 2016 
Slutbesiktning 2016-09-22 
Bidrag till kulturmiljövård 2015: 216 761, 2016: 829 949 kr (90 %) 
Rapport granskad av Maria Sträng 

Häljarps mölla hade förut krysstag som stöd för svansen och ett hål i kjorteln (skymtas till höger på den högra bilden). 
1952, Skåneinventeringen, fotograf  Harald Olsson. 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Häljarps mölla är placerad på en gravhög vilket gör att den syns på långt håll i det 
öppna åkerlandskapet. Den uppfördes 1784 i ek och fur och står på en hög, mu-
rad sockel. Fotträn och stivor är dolda av en pappklädd kjortel av panel. Det 
brutna taket och utbyggnadens tak är spånklädda och fasaderna täckta av lock-
listpanel. Panelen på själva möllan är av senare datum vilket den röda alkydolje-
färgen och de moderna spikskallarna vittnar om. Den har troligtvis bytts vid nå-
gon av de två stora renoveringarna som företagits, antingen 1976 eller 1998. Un-
der den nuvarande panelen finns tjärpapp och en bred panel. På bilder från 1952 
ser de båda långsidorna ut som om de är klädda med papp i horisontala våder. 
Utbyggnadens panel är betydligt äldre och den har också ett annat utförande. 
Den är klädd med brädor som figursågats i änden och locklister med fasade kan-
ter och spetsiga ändar. Denna typ av panel syns på foton från 1952 som togs i 
samband med Skåneinventeringen.  

Häljarps mölla var i drift till 1940-talet. När möllan annonserades ut till för-
säljning och rivning köpte Rönnebergs härads hembygdsförening den 1952. En-
ligt foton hade möllan ett krysstag som stöd för svansen och en öppning eller 
dörr i kjorteln. Dessutom var långsidorna och utbyggnandens tak täckta med 
papp. 

Därefter har renoveringar skett i främst två stora etapper. På 1970-talet bytt-
tes axel och vingar, ett nytt tak av ekspån lades, fasaden fick ny panel och kjorteln 
gjordes om. Möllan återinvigdes 1980. 1998 utfördes nästa stora renovering då 
bland annat trappan och dess räcke reparerades. 

Hösten 2008 byttes panel, reglar, golv, en del av den bärande konstruktion-
en och trappräcken på utbyggnaden. Hela utbyggnaden avfärgades med en mörk-
röd slamfärg. Möllan har tidigare varit avfärgad i en blåstickig röd alkydoljefärg 
och under 2008 års renovering gjordes ett försök att återgå till en mer traditionell 
rödfärg och man valde en mörk röd som passar någorlunda bra med den befint-
liga. Denna färgtyp kunde också dokumenteras under alkydoljefärgen. Däremot 
har det inte skymtats någon svart kulör vilket möllan enligt sägner ska ha 
haft/varit avfärgad i. Under den nuvarande panelen på bölet sitter däremot svart 
tjärpapp och det är troligen dess färg/material som man minns. 

Fyra år senare ska hela möllan ha avfärgats i föreningens regi, i vilken färg-
typ är dock inte dokumenterat. 
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Sprickor i den murade sockeln på 
den västra sidan. De största 
sprickorna fylldes med bruk för att 
mäta eventuella rörelser. Foto från 
hösten 2015. 

Sprickor i den murade sockeln på 
den östra sidan. Foto från hösten 
2015. 

Sockelns ovansida, sedd innanför 
kjorteln. Fyllnadsstenen har sjunkit 
och ligger löst. Foto från vintern 
2014. 
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Skyddsföreskrifter enligt KML 

Häljarps mölla har sedan 9 oktober 1964 varit skyddad som byggnadsminne en-
ligt 4 kap KML, Kulturmiljölag. Förklaringen lyder: Enär Häljarps stabbamölla beva-

rar egenheten hos gången tids byggnadsskick och med hänsyn härtill är att anse såsom synnerlig-

en märklig samt under beaktande av vad i övrigt i ärendet förekommit, förklarar riksantikva-

rien, jämlikt 1 § lagen den 9 december 1960 om byggnadsminnen stabbamöllan på fastigheten 

Häljarp 2:5 för byggnadsminne. Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt inre och 
yttre byggas om eller förändras utan länsstyrelsens samtycke. Ägaren skall för 
byggnadens bestånd sköta erforderligt underhåll.  

I Skåne finns ett hundratal möllor varav omkring ett tjugotal är stubbamöl-
lor. 13 av samtliga skånska möllor är skyddade som byggnadsminnen enligt Kul-
turmiljölagen och fyra av dessa är stubbamöllor. Förutom Häljarp finns även 
möllor i Skanör, Håslöv, och Bröddarp. Den första antas vara uppförd i slutet av 
1600-talet, nästa på 1700-talet och den sistnämnda på 1800-talet. 

Av de 20 stubbamöllorna i Skåne är det förutom Skanörs mölla ytterligare 
fem möllor som antas vara från 1600-talet. Förutom Häljarps och Håslövs möllor 
finns det ytterligare fyra möllor som är uppförda på 1700-talet. Resterande åtta 
möllor är från 1800-talet.  

T. v: Stivorna och deras fästen med järnstag i fotträna. T. h: Stubbens var kilad mellan fotträna och stivorna hakade. 
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Skadebild/motiv till åtgärder 

Efter kraftiga stormar sommaren 2013 märkte hembygdsföreningen att Häljarps 
mölla lutade. Sedan tidigare hade sprickor i sockeln noterats men ytterligare 
stormar påföljande höst gjorde att man blev mer uppmärksam på sprickbildning-
en. Problematiken har egentligen funnits sedan tidigt 2000-tal då Västkustbanan, 
den nya dubbelspåriga järnvägen mellan Kävlinge och Helsingborg som löper 
intill möllan, stod klar. Utredningen om sprickbildningen som gjordes då kunde 
dock inte påvisa huruvida skadorna uppstått på grund av järnvägsbyggandet. I 
vilket fall lutade möllan omkring 15 cm och vingarna som står mot nordväst hade 
inte drejats på många år. Sammanlagt kunde man i början av år 2015 räkna till 
sexton sprickor i stensockeln varav två uppstått under det senaste året. 

Detta ledde till att stensockelns konstruktion undersöktes mer noggrant. 
Den övre delen av stensockeln buktade utåt, vilket antogs bero på att omkretsen 
vidgades vid sprickbildningen så att stenfyllningen sjönk. Att sockeln var ojämn 
och hade stora håligheter kunde man se från insidan. Dessutom hade undergjut-
ningen i betong, som en gång gjorts i syfte att stabilisera sockeln, spruckit. Be-
tonggjutningen utfördes troligen på 1950-talet när hembygdsföreningen tog över 
möllan.  

I september 2015 togs vingarna ner hjälp med hjälp av lyftkran. Arbetet tog en och en halv dag. Då man kunde hyra en 
större kran behövde inte vingarna delas som man först trott men ribborna på ena sidan togs ur. Foto taget av Johan Rietz. 
T. h. ses när limträbalkarna som bar upp möllan inför den stundande vintern sattes på plats i oktober 2015. 
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Sprickbildningen gjorde att fotträna inte längre hade något stöd och det fanns 
glipor på över 20 mm mellan betongen och fotträna. Det fanns även glipor i fot- 
tränas skarvar. Eftersom möllan inte hade någon stabil grund ändrades lutningen 
i den vindriktning det blåste vilket i sin tur torde ha påverkat sprickbildningen. 

Beslut togs därför att sockeln skulle lagas mer grundligt, att enbart laga 
sprickorna skulle inte vara en långsiktig lösning. Processen att komma fram till 
rätt metod för lagningen av sockeln tog drygt ett år. De första förslagen gick ut på 
att fylla upp håligheterna med ytterligare betong och/eller att försöka gjuta nytt 
stödjande fundament. Det senare hade troligen inneburit ingrepp i fornlämning-
en som gravhögen utgör. Föreningen diskuterade olika förslag med ingenjörer, 
hantverkare och antikvarier från Länsstyrelsen, Landskrona kommun och Reg-
ionmuseet. Så småningom kom föreningen fram till att en nerplockning och trad-
itionell lagning av sockeln var det bästa alternativet. Exakt hur och i vilket ut-
sträckning lagningen skulle utföras diskuterades länge, arbetssättet gav sig dock 
under arbetets gång. 

Utförda åtgärder 

För förhindra ytterligare sättningar i möllans murade sockel och skada möllans 
funktion säkrades den genom stämpning i oktober 2015. På så sätt kunde man 
söka bidrag för finansiering av restaureringen som befarades bli kostsam inför 
följande år. Samtidigt kunde man försäkra sig om att inte ännu en vinterstorm  

T.v: Limträbalken kommer på plats och placeras i våg med hjälp av domkrafter, spännband, talg och stort tålamod. T. h: 
Limträbalkarna har kommit på plats och skruvats fast i de så kallade tornen. 
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skulle orsaka ytterligare skada. Då stämpningsarbetet skulle kräva tunga maskiner 
togs växtligheten runt gravhögen bort, omkring 30 cm av matjorden schaktades 
bort och marken belades med makadam. Marken där de fyra tornen skulle mon-
teras för stämpningen grävdes ut ytterligare ett par decimeter och ersattes med 
makadam. 

För att kunna studera huruvida rörelserna i stensockeln var pågående gjor-
des några provisoriska ifyllningar med bruk. Vanligt bruk skulle dock ha inte ha 
använts utan modellgips som är så skört att det spricker för minsta rörelse. 

I syfte att minska vikten och vindfånget av vingarna togs först vingparen 
ned med hjälp av lyftkran. Vingarna beräknades väga 600-700 kg per styck och de 
övre ribborna togs ner före nedtagningen. Ribborna märktes upp för att under-
lätta monteringen. De flesta av vingarnas ribbor var i bra skick, men en del var 
rötskadade och ersattes med nytt virke. De nuvarande vingarna byttes 1997 sedan 
de tidigare vingarna, som var från 1980-talet, blåst ner i en storm. 

Stämpningen utfördes med två nytillverkade kraftiga limträbalkar som bar 
upp möllan under kjolens övre del. Från början hade man tänkt använda ekbjäl-
kar men limträbalkar bedömdes vara styvare. (Möllan uppskattas väga 20-25 ton.) 
För att komma åt under möllans brostock var man tvungen att ta upp fyra hål i 
kjorteln. Limträbalkarna fördes in genom möllan med hjälp av lastbilen som de 
kom i. Sedan monterades de på plats och med hjälp av en talg som hängde över en 

T. v: Möllans underrede stabiliserades och fästes i limträbalkarna med hjälp av reglar. T. h: Stubben slutade omkring 30 
cm under sockelns nivå. Då matjord och humus legat dikt an mot den var den rötskadad, dock endast ytligt.  
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över en kraftig bjälke under möllan och domkrafter för att föra över vikten på 
kraftiga träklossar och plank som vilar på tornen. Tornen specialtillverkades av 
stålrör och för att hålla konstruktionen på plats lades träplank under tornen och 
dessa skruvades fast i varandra och i ståltornen. Limträbalkarna och ståltornen är 
tänkta att återanvändas varmed kostnaderna inte blir så stora. Med hjälp av 
limträbalkarna kunde möllan lyftas, dock bara några millimeter, och rätas upp. 
Efter det monterades fotträna och stivorna ner och de märktes och mättes upp. 

Under sommaren 2015 levererades virke till de delar som man bedömt som 
rötskadade, två 11 meter långa slanor i lärk, två fotträn som var 33 x 33 x 6,5 me-
ter ek och en svans, 25 x 25 x 6,5 meter, i ek. Virket förvarades och lades på tork 
hos en av lantbrukarna i närheten av möllan. Efter stämpningen och demonte-
ringen av fotträna och stivorna kunde man dock konstatera att alla fotträn var 
mer eller mindre i dåligt skick och även två av stivorna dömdes ut. En av de se-
nare var upprutten och den andra var av fur vilket inte är tillräcklig bra virke. Nytt 
ramsågat ekvirke beställdes från Hörröds sågverk till de resterande fotträn och de 
två stivorna. Stivorna märktes ut före demontering så att de skulle hamna på 
samma plats som förut. Då de övriga stivor var något rötskadade ändar kapades 
de, från ett par till 20 centimeter och placerades längre in på fotträna. De var 
dessutom något deformerade och böjda åt olika håll. För stivorna gjordes urtag i 
fotträna, några sådana fanns inte tidigare. Samtliga järnstag som stivorna är säk- 

Efter att stensockeln grävts ut och all lös sten tagits bort kunde det ursprungliga stenkorset studeras. En del av fogbruket av 
lera och kalkfärgen var bevarad. 
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rade med och alla smidda spikar återanvändes. En ytterligare förbättring gjordes 
genom att alla par fotträn fästes samman med långa skruvar. Denna lösning har 
de flesta stubbamöllor och förhindrar att fotträna glider isär. 

Då det blev helt fritt ända in till stubben underlättades arbetet med 
stensockel som påbörjades under sommaren 2016. All lös sten, jord och sand 
grävdes bort och skadade partier med sprickor monterades ned. Betongen uppe 
på sockeln och på det yttre murkrönet kunde också tas bort. Utgrävningen och 
rensningen skedde varsamt så att den eventuella ursprungliga konstruktionen 
som man misstänkte fanns inuti muren inte skulle ta skada. De fyra fyllningarna 
eller tårtbitarna mellan fotträna grävdes ut och på så sätt fann man mycket riktigt 
den ursprungliga korsformade stenfoten. Den var av gråsten och fylld med ler-
bruk, omkring 90 cm hög och gick bara någon decimeter nedanför marknivån. 
Den ursprungliga konstruktionen framträdde tydligt och delar av de kalkade fo-
garna var till och med synliga. Den har någon gång blivit förstärkt med en skal-
mur mellan stenfotens yttersidor och därefter igenfylld med småsten.  

Konstruktionen förstärktes genom att flera flata och långa så kallade 
bindstenar har använts på alla nivåer och mellan det ursprungliga stenkorset, fyll-
ningarna och den yttre skalmuren. I fyllningarna har fler och större stenar an-
vänts varav en del sten har återanvänts men en stor del har levererats av lantbru-
kare i närheten. Ett tiotal långa trottoarstenar skänktes från kommunen och dessa 
användes främst i det övre skiktet. Någon ände skymtas i skalmurens ytterkant, i  

Stensockelns norra sida, efter att delar av den yttre muren tagits ner och lagts om i kalkbruk. 



Häljarps mölla 
 
 

14 

övrigt ska dessa inte synas utan utgör främst grund för fotträna. Stenarna har 
lavats och fogats med hydrauliskt kalkbruk och det gör att den nuvarande kon-
struktionen har större andel sten och kalkbruk. Stenen och kalkbruket, tillsam-
mans med konstruktionen med bindstenarna gör att sockeln blir en starkare kon-
struktion än den förra. Samtidigt har en del av betongen rensats bort vilket gör 
att det inte blir lika tätt och därmed inte heller lika stor risk för sprickbildning. 
Betong som satt mycket hårt och långt in i sockeln lämnades dock. För övrigt har 
mindre sprickor kratsats ur och fogats om. Stor omsorg har lagts vid fogningen, 
den följer murverkets form och täcker inte gråstenarna. Kalkning av fogarna 
kommer att utföras under nästa säsong. 

För att ytterligare avjämna ytan för fotträna lades ett utjämningsbruk av kalk 
där fotträna ligger. Resterande ytor lämnades fria i pedagogiskt syfte att visa kon-
struktionen. De nya fotträna skyddas från röta genom att de tjärades på undersi-
dorna och lades på papp. 

Stubben som till stor del var dold av jord frilades och grävdes ut. Den var 
något rötskadad, men bara ytligt där jorden legat an. Stubben visade sig bara vara 
30-50 cm under den gamla nivån på sockeln, man hade trott att den var något 
längre. För att inte skada stubben murades inte sockeln ända in och ett lager av 
makadam lades omkring 20 cm under så att den numera är ordentligt luftad. 
Stubben kilades slutligen likt förut med nya kilar mellan denna och fotträna. 

Stensockeln murades med ett tiotal binstenar som binder samman kors, fyllningar och yttermuren och en del ligger ytligt och 
utgör grund för stivorna. T. h. ses de nya fotträna och en av de nya stivorna som ersatte de gamla. 
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En ny kjortel byggdes av spontade 2 tums tjocka brädor då det utgör bättre un-
derlag för papp. Den tidigare panelen var av grovhyvlade, tunnare och ospontade 
brädor. Omkring var åttonde bräda kilsågades i syfte att kjorteln blir något kon-
formad. Kjorteln fick även en ny lejd som tillverkades av 32 bitar rundsågade 
brädor. I och med att de nya spontade brädorna är tjockare behövdes inte någon 
tvärgående bräda som tidigare stabiliserat kjorteln. Den övre lejden var under 
arbetet med sockeln och montering av fotträn upphissad med reglar och kunde 
återanvändas. Kjorteln ska kunna vridas när möllan drejas och löpa fri från sock-
eln, på grund av deformationen var det tidigare knappt genomförbart. Panelen 
täcktes med underlagspapp och papp i vertikala våder som spikades fast likt det 
tidigare utförandet. 

Slanorna byttes mot nya och bultades på plats i möllans invändiga vägg likt 
förut. För att kunna montera dem var man tvungen att ta ner panelen på utsidan 
och då blottlades den gamla tjärpappen som möllan troligen varit täckt med tidi-
gare. Den ena skruven och bulten återanvändes av material som fanns i möllan. 
På den ena sidan säkrades den rötskadade stolpen som bulten sitter i med en ex-
tra bräda. 

Den nya svansen skarvades så högt upp som möjligt på den befintliga, med 
en längre skarv och med fler dragjärn än vad som fanns tidigare. Allt nytt trä av-
färgades med traditionell ljusröd slamfärg utan tillsats av linolja från Claessons  

T. v: Möllan med de nya fotträna och två nya stivor. T. h: Ersättning av ribbor och målning av vingar gjordes före 
monteringen. 
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trätjära. Kulören stämmer inte överens med den befintliga panelen på möllan 
men då den kommer att bytas på sikt är det bättre att använda en traditionell färg-
typ. Möllan har enligt tidigare dokumentation varit avfärgad med denna färgtyp. 

I stället för den kätting och betongpollare som hållit svansen på plats förut 
tillverkades en ny klyka i trä. Detta är ett traditionellt sätt att hålla svansen på 
plats, samtidigt som en sådan ger bättre stöd åt svansen och den blir mer stabil 
när man går i trappan/på svansen. 

Omkring en kvadratmeter av taket närmast vindflöjeln på själva möllan och 
hela taket på utbyggnaden lades om med takspån som föreningen hade sedan 
1970-talets renovering. Det nylagda takspånet är av ek och tjärades på plats med 
Gunnarshögs blandning. Utbyggnadens tak belades med underlagspapp under 
spånen. Även det befintliga taket och gavlarna som är av träpanel tjärades med en 
blandning av, tjära, terpentin, rå linolja från Gunnarshög och svart pigment. 

De rötskadade ribborna på vingarna lagades varpå båda vingarna behandla-
des med samma tjärblandning som ovan. Därefter monterades de tillbaka med 
lyftkran. Vid nermonteringen upptäcktes att en flisa var av på axeltappen. De 
befintliga järnstagen runt axeln bedömdes dock vara tillräckliga för hållbarheten. 

Efter renoveringen lutar möllan fortfarande några centimeter åt nordväst 
där vingarna befinner sig. Det är dock en betydlig förbättring, förut lutade den 
omkring 15 centimeter.  

Svansen och slanorna byttes, t. v. ses före bytet och t. h. efter. Målningen utfördes med ljusröd slamfärg. 
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Iakttagelser under restaureringen 

- Vid lagningen av stenfundamentet upptäcktes att möllan, i likhet med andra 
stubbamöllor, tidigare har stått på ett murat stenkors. 

- Taket på möllan är i dåligt skick och bör bytas i sin helhet. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Renoveringen av Häljarps mölla har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhi-
storiska värden och har syftat till att säkra möllan så att den inte rasar. Målet är att 
man också ska kunna dreja eller åtminstone köra möllan. En del förbättrande 
åtgärder har vidtagits och en del av dem är kulturhistoriskt motiverade så som att 
den ena stivan byttes från fur till ek. Andra åtgärder är rena förbättringar eller 
säkerhetsåtgärder, till exempel lades papp under fotträna. Lagningen med kalk-
bruk och mer sten i sockeln har utförts på ett traditionellt sätt med skalmurstek-
nik på en ursprungligen icke traditionell stenfot. Sockeln har troligtvis blivit mer 
hållbar varmed den utgör ett säkert fundament till möllan.  

T. v. ses stivorna varav två visade sig vara i så dåligt skick att de fick bytas. T. h. ses några av fotträna varav alla ersattes 
med nya. Dragstagen återanvändes dock. 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 

Häljarps mölla, Arkivrapport 73/2008, Antikvarisk kontroll, 2008, Anna Rabow Reg-
ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

Kvarnhistoriens vingar på plats, artikel i Helsingborgs Dagblad, 2016-09-13 

Halv miljon saknas till mölla, artikel i Landskrona direkt, 2016-05-04 

Här saknas halv miljon, artikel i Helsingborgs Dagblad, 2015-12-06 

Akut renovering räddar mölla, artikel i Skånska Dagbladet, 2015-07-28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lund 2016-10-28 

Anna Rabow 
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Bilaga – principskiss stubbamölla 
 

 
Principskiss över stubbamölla. Stubben som bär upp hela kvarnhuset syns till höger. Bild från Rönneberga härads hem-
bygdsförbunds hemsida. 

 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2016 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkeologisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svens-

son, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 

2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, 

Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 

2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016 
34. Västra Kärrrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016  
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016 
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 

2016 
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016 
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016 



 

 


