Roma valskvarn
Uppgifter från boken Sveriges kvarnar 1940:

Kvarnen uppfördes 1915 i 2 våningar, tillbyggdes 1925 och har nu tre våningar.
Kvarnverk består av 2 par stenar, 1 dubbel
valsstol, korngrynsverk och fullständigt
rensverk. Särskilt rensverk för utsäde.
Drivkraft: 2 dieselmotorer om tillsammans 65 hkr.
Ägare: Allan Christian Hansson, f. 1908.
Yrkesutbildning vid Roma Valskvarn.
Uppgiftslämnare Gunnar Hansson:
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Min farfar Gunnar Hansson byggde anläggningen 1915 som då
bestod av kvarn, sågverk och hyvleri. Drivkraften var en lokomobil. Kvarnverket bestod av ett par stenar med tillhörande utrustning.
Första siktverket installerades 1917 och bestod av 8 kvadraters
natursten och en sexkantsikt. Lite senare var det dags också för
ett korngrynsverk.
Kvarnhuset byggdes till med en våning 1920. Då sattes också
in en havrekross. Kunderna efterfrågade mer och bättre siktat
mjöl. 1925 byttes därför naturstenarna ut mot en dubbel valsstol
och en plansikt.
1927 var epoken lokomobil avslutad och en dieselmotor Atlas
Diesel om 50 hkr installerades. Min farfar avled 1920 men driften
fortgick i sterbhusets namn till 1934 då min far Allan övertog
rörelsen.
Han satte in en rensmaskin för utsäde och mjölblandare för det
siktade mjölet. Tidigare blandade man mjölet för hand i en mjölkista. Drivkraften räckte inte till och ytterligare en dieselmotor
om 20 hkr installerades.
I början på 1940-talet gjorde elkraften sin entré i kvarnen och
flera elmotorer sattes in. Dieselmotorn stannade för gott 1957.
En ny byggnad uppfördes 1944 dit maskinerna för utsädesrensningen flyttades.

Allan Hansson i full
aktion, t.v. Åke Melander
kollar motorn, nedan.

1947 började pappa med försäljning av
bensin, fotogen, cyklar, motorcyklar och
mopeder vilket han höll på med som ett
komplement till 1960, då han upphörde
med den försäljningen.
Sågverket såldes 1952 och där byggdes
nytt magasin där det installerades hammarkvarn och blandare för fodertillverkning.
Moderniseringen och kapacitetsökningen
av kvarnverket pågick hela tiden.
1956 installerades nytt veteverk med 4
skråpassager och 8 kärnpassager.
Spannmålstork med lagringsbehållare,
elevatorer och transportsnäckor kom till 1961 och några år senare byggdes utsädeshanering om för lösviktshantering.
Så långt epoken från fars och farfars tid
1981 var det dags för ägarskifte. Min fru Eva och jag tog då över
Roma Valskvarn. Vår målsättning var att enbart hålla på med
bageri- och hushållsmjöl. Vårt varumärke blev Gotlandsmjölet.
För att uppnå den omsättning och volymökning vi satt som mål
gjordes flera investeringar under perioden 1982–1988 vilket jag
här redogör för.
1. 1982 2 st. silo kap. 2 x 200 ton 1 st. 2 x 25 ton Lufttransport
för fyllning och tömning och 15 m. snäcka i kvarnen (totala
lagrings kap. för spannmål är cirka 500 ton)
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