Årsberetning 2020
for Mossefossens venner

Koronaepidemien
Torsdag 12. mars 2020 var medlemmene i Mossefossens venner innkalt til årsmøte. Alt lå
godt til rette for en hyggelig sammenkomst i museet. Men i løpet av dagen meldte flere
foreninger om at de avlyste sine årsmøter på grunn av koronaepidemien. Mossefossens
venners styre besluttet da å utsette årsmøtet.
Dagen etter informerte Regjeringen om nedstengning av samfunnet, og dermed ble alle
store arrangementer avlyst. Det samme ble de fleste arrangementer i forbindelse med
feiringen av byens 300-årsjubileum - også Mossefossens dag. Vårt årsmøte ble først avholdt
den 22. septemer 2020.

Rehabiliteringen av Gamle Moss Vannverk.
Venneforeningen har gitt to jubileumsgaver til Moss. Den største gaven var rehabiliteringen
av Gamle Moss Vannverk. Målsettingen var å ferdigstille oppussingen i god tid før
kulturminnedagene i september hvor det var planlagt en omvisning. Fylkeskonservatoren
hadde utarbeidet en tilstandsrapport av det gamle vannverket med forslag til rehabilitering.
Med utgangspunkt i rapporten besluttet Mossefossens venner å starte et
rehabiliteringsprosjekt. Det var en oppfattende jobb;
-

omlegging av utvendig blikktak på transformatorrom

-

reparasjon og oppussing av utvendige vegger

-

nytt tak over pumperom

-

innvendig oppussing av transformatorrom

-

innvendig oppussing av tak og vegger

-

sandblåsing og konservering av mekanisk utstyr

Takket være hjelpsomme sponsorer så kom vi vel i havn innenfor budsjett. Finansieringen
var som følger:

Sponsor
Mossefossens venner

Beløp i kr
150.307

Moss kommune

64.000

Østfold fylkeskommune

30.000

Fortidsminneforeningen

150.000

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

250.000

UNI-stiftelsen

200.000

Viken fylkeskommune
Kulturminnefondet
Totalt

40.000
150.000
1.034.307

Rehabiliteringen ble gjennomført som planlagt, men på grunn av koronasituasjonen kunne
ikke elever fra Malakoff skole delta. Planen var at elevene skulle jobbe og samtidig lære seg
gamle byggeskikker. De fikk imidlertid en omvising i lokalene hvor de kunne studere
resultatet av restaureringsarbeidet. Under arbeidet med rivning av et gammelt hus i
Nyquistbyen fikk Mossefossens venner en unik «gave», tegelsten av samme type som er
brukt på det gamle vannverket fra 1876.
Den offisielle markeringen av avsluttet renoveringsarbeid ble foretatt av varaordfører Tor
Petter Ekroll. Det var 40 personer til stede på markeringen, som på grunn av
koronasituasjonen ble holdt utendørs. Alle ble registrert med navn og telefonnummer
grunnet smittesporing. En stor takk til Bengt Hermansen som ledet restaureringsprosjektet.
Målet er å bruke transformatorrommet som et museum. Styret har derfor vært på en
befaring i Fredrikstad museum for å bli inspirert av deres audiovisuelle opplegg. Styret er
også i samtaler med Moss By og Industrimuseum om et eventuelt samarbeid.

«Byens sjel»
Den andre gaven til 300-årsjubileet var filmen «Byen sjel» som ble vist på Verket scene.
Filmen tar oss med på en båttur fra Elverhøy til Mossefossen og kan sees her:
https://www.youtube.com/watch?v=OE5BSAeHPmA
Dersom en Googler «Per Arild Simonsen 17.mai» vil du se og høre hva Per Arild forteller om

Mossefossens venner, hvorfor foreningen ble opprettet og hvilke prosjekter foreningen har
jobbet med fram mot jubileet.
Simonsen ble i tillegg intervjuet av Brede Bø på byjubileumsdagen den 10.august.

Høringsuttalelser
Det er avgitt en felles uttalelse fra Moss historielag og Mossefossens venner til «Varsel om
oppstart av detaljregulering for økt utbygging i området ved Damvokterboligen/Verket.» Vi
ga en påminnelse om de viktige vernehensyn i området og krav om å begrense ny utbygging
innenfor rammene i gjeldende områderegulering.
Sammen med DNT Vansjø sendte foreningen en høringsuttalelse angående Bane NORs
deponeringen av masser fra kulverten samt stein fra tunnelsprengingen.
Styret og møtevirksomhet
Styret har i 2020 bestått av:
Per Arild Simonsen, leder
Bengt Arild Hermansen, nestleder
Kirsten Aasen, sekretær
Kristian Hjortkær Hansen, kasserer
Per Vorum, webredaktør
Rita Westvik, styremedlem
Niels Ellefsen, styremedlem
Marianne Løken, varamedlem
På grunn av koronaepidemien har det ikke vært avholdt tradisjonelle medlemsmøter, men
styret har avholdt 6 styremøter.

Økonomi
Foreningen har per 1.1.2021 107 antall medlemmer, en reduksjon på 7 fra året før.
Økonomien er som budsjettert. Styret har prioritert rehabiliteringen av det gamle
vannverket.
Som vanlig har noen styremedlemmer sørget for at Mossefossen ser ryddig og pen ut.
Gjengen har i 2020 gjennomført 4 ryddedugnader.

