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Styrelederen er mye brukt som foredragsholder og har ledet 10 styremøter i årsmøteperioden
Medlemsaktiviteter
I samarbeid med Morsa1833 og Mosseøletsvenner arrangeres medlemstreff på Mikro`n siste torsdag i
måneden. Dette er ikke medlemsmøter i tradisjonell forstand, men et hyggelig treff med korte foredrag
av temaer som er tilpasset den enkelte forening. Kveldene hvor Mossefossens venner har vært arrangør,
har vært svært godt besøkt og foredragene har vært populære.
Det har dessverre ikke blitt avholdt vanlige medlemsmøter i årsmøteperioden.

Vannverket

Arbeidet med restaurering og reparasjoner på Vannverket er nå i hovedsak ferdig.
Det har vært en meget krevende oppgave å sørge både for å få økonomien på plass, og får arbeidet
utført. Når det bevilges midler fra Kulturfond og Fortidsminneforeningen, skal dette arbeidet
dokumenteres i detalj, og i tillegg ønskelig at arbeidet med ”gammelt” håndverk skal videreføres til
elever i bygningsfag. Elever fra Malakoff videregående skolen har vært på befaring, og skal hjelpe til
med kalking av muren når været tillater det – uten fare for frost!
Leder av arbeidet og innhenting av sponsormidler har vært Bengt A. Hermansen, og han har gjort en
formidabel innsats i så henseende, Arbeidet med Vannverket er todelt, å få bygningen i stand, og å få
laget en utstilling for skoleklasser i Mosse-regionen.
Arbeidet med utstillingen er pr. januar i startgropen, men målsettingen er å fa laget den ferdig i løpet
av høsten 2020. Konservator Bjørg Holsvik fra Moss by- og industri-museum er venneforeningens
kontaktperson når det gjelder utstillingen.
Økonomisk støtte til arbeidet med Vannverket er kommet fra:
Egne midler
136.000
Fortidsminneforeningen 150.000
Kulturminnefondet
150.000
Moss kommune
64.000
Østfold fylkeskommune 30.000
Sparebankstiftelsen
ØstfoldAkershus
250.000
UNIstiftelsen
200.000
Moss kommune
Jubileumsfond

100.000 øremerket utstilling

Prosjekt «Byens sjel»
Filmen om Mossefossens og området rundt er ikke ferdig,
forventes ferdigstillelse i løpet av sommeren 2020.
Økonomi
Det henvises til kasserers regnskap.

Fossefrokosten

I år inviterte vi fylkesmannen i Oslo og Viken, og Valgjer Svastad Haugland tok med glede imot
utfordringen, med en tale som viste at hun hadde god kunnskap om Moss, litt imponerende når vi vet
hvor stort hennes fylkesmannssembede er.
Islansdmoens mannskor og KorArtig er innslag som blir satt pris på. Og nytt av året fikk vi se
Historiepatruljen som på en ungdommelig og humoristisk måte fortalte hva som har hent ved
Mossefossen, fra vikingetid til dags dato. Med dette innslaget fikk de som kom på feiringen en god
historie i tillegg til fylkesmannens tale, sangkor, salutt, flaggheising, fanfare og en sangopplevelse
fra 2 kor – og litt frokost.
Samarbeid med andre organisasjoner
Historielagene i Moss og Rygge arrangerte en sykkelvandring fra Verket til Gullfunnet, Per Arild
Simonsen bidro med foredrag om fossen og biologisk mangfold langs elva.
Prosjekt 2030
I samarbeid med bl.a. Moss kommune ønsket vi å sette søkelyset på 2030 – et klimaprosjet.
Det viste seg å være vanskelig å få med Moss kommune pga bemanning og økonomi i en
omstillingsprossess. Det er ønskelig å gå videre, men i mindre skala, og da i samarbeid med ungdom
som er engasjert i miljø, og spesielt vær – regn – hva skjer?

Søppelrydding i fossen

Det er dessverre fortsatt mye søppel i fossen, men takket være aktive ryddere fra styret blir i alle fall
noe tatt opp. Brospennet er også forurenset av taggere, og ryddegjengen plukket tomme spraybokser
opp av fossen.
Uttalelser
Mossefossens venner har sendt en uttalelse til Moss kommune ang. Detaljregulering for ”Damvokteren”,
samt fyllingen ved Nore og Vanem.
På hjemmesiden finnes mer informasjon om venneforeningen: mossefossen.no
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