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Mossefossens dag 14.august

Vandring i Møllebyen m/Rasmus Os

Koronaepidemien
På grunn av koronaepidemien ble siste årsmøte flyttet fra 12. mars 2021 til 22. september.
Rehabiliteringen av Gamle Moss Vannverk.
Rehabiliteringen av Gamle Moss Vannverk ble ferdigstilt i 2021. Det siste som ble gjort var å
henge opp en plakat ved inngangspartiet til transformatorrommet som fortalte hvem som
sponset arbeidet. Det gjenstår å få på plass riktig belysning. Men fordi Moss by- og
industrimuseum er forsinket med den nye basisutstillingen, er dette satt på vent.
Anna Hotvedt har i året benyttet traforommet som atelier.

Mossefossens dag
Festdagen den 14. august 2021 ble tradisjonelt gjennomført:
*Flaggene heist på Storebro og Tonje Gravningsmyhr blåste fanfare
*Mossesangen sunget unisont, ledet av «Islandsmoens Mannskor»
*Velkommen! – Per Arild Simonsen
*Kor Artig underholdt
*Tale for dagen av ordfører i Råde, René Rafshol
*Mossefossen åpnet
*«Der hvor Mosseelven blinker» sunget unisont ledet av Islandsmoens Mannskor
*Fossefrokost i papirposer ble servert

Styret og møtevirksomhet
Per Arild Simonsen, leder
Bengt Arild Hermansen, nestleder
Kristian Hjortkær Hansen, kasserer
Per Vorum, webredaktør og sekretær
Niels Ellefsen, styremedlem
Eldbjørg Stræth, styremedlem
det var ingen kandidat som nytt styremedlem.

Valgkomiteen
Kirsten Aasen og Solveig Haug Urdal

Medlemsmøter
På grunn av koronarestriksjonene er det kun avholdt tre medlemsarrangementer. Det ene
var en vandring i Møllebyområdet. Vandringen var ledet av Rasmus Os i Fauna Eiendom,
som har store planer for videreutvikling av bydelen. Det andre arrangementet var
Mossefossens dag den 14. august. Den 18.november kom Trygve Nordby og Trine Gjøsund
på et medlemsmøte. Nordby orienterte om fremtidige muligheter for Konvensjonsgården og
Gjøsund fortalte om museets nye basisutstilling. Styret har avholdt 9 styremøter i perioden.

Andre møter
Styret har i inspisert vannreservoaret på Klommesten for å lete etter gammelt
brannslokkingsutstyr til museet. Dessverre var alt brent, og rommene blir nå brukt som
kommunalt lager.
Moss kommune har utarbeidet en belysningsplan som danner grunnlaget for en mer diskre
belysning av Møllebyen. Representanter fra styret var med i vurderingen av praktiske
lysforsøk på en av bygningene. Det som ble vist var bra, men Mossefossens venner mente at
belysningsplanen må gjelde hele mølleområdet, ikke bare bygningene.
Økonomi
Foreningen har per 1.1.2022 akkurat 101 medlemmer, en reduksjon på 6 fra året før.
Økonomien er som budsjettert.

Styret, unntatt Nils Ellefsen, fotografert i vannreservoaret på Klommesten

