Mossefossens Venner
Vedtekter vedtatt på konstituerende årsmøte 25.sept 1997
§ 1 Formål
Mossefossens Venner er en idéell forening som har som formål å:
arbeide for økt kunnskap om og forståelse for Mossefossens historie
og betydning som grunnlag for næringsvirksomhet, industri, bosetting
og bydannelse.
kartlegge og beskrive tidligere virksomhet og kulturminner knyttet til
Mossefossen, områder rundt og vassdraget ovenfor.
arbeide for å bevare bygninger, konstruksjoner, gjenstander og øvrige
kulturminner i fosseområdet.
støtte opp om arbeidet til Moss by- og industrimuseum i samarbeid
med andre kulturaktiviteter i området.
bidra til at det blir utarbeidet og gjennomført en helhetlig plan for
utvikling og bruk av området.
bidra til økt kontakt og samarbeid mellom myndigheter, bedrifter,
virksomheter, grunneiere, institusjoner, foreninger og bosatte i
området.
arbeide for å gjøre fosseområdet kjent og attraktivt for byens
innbyggere og tilreisende.
arrangere ”Mossefossens Dag”, byvandringer, utstillinger og andre
aktiviteter som bidrar til å sette fossenområdet i fokus
arbeide for å fremskaffe ressurser/økonomiske midler til informasjon,
arrangementer og stimulering av prosjekter og tiltak som kan bidra til
å ivareta foreningens formål.
§ 2 Medlemsskap og kontingent
Enhver som støtter § 1 kan bli medlem i Mossefossens Venner.
Kontigenten fastsettes av årsmøtet og er pr 1. november 2016:
Personlige medlemmer
Foreninger/lag
Bedrifter

Kr 200,Inntil kr 500,Inntil kr 5000,-

I Kulturminneåret 1997 ble Fossenområdet valgt til kulturminne i Moss.
Motivet med valget var å minne om Mossefossens historie og områdets
sentrale rolle som byens ”vugge” og arnested, samt være et bidrag til å stanse
forfallet og øke forståelsen for å ta vare på kulturminnene og stimulere til en
positiv utvikling og bruk av området.
Definisjoner:
Fossenområdet omfatter:
Mossefossen med elveløpene, damanlegg m.m
Storebro og Lillebro
Verket med de gamle arbeiderboligene
Konventionsgården
”Møllebyen” med det gamle vannverket.
Bjerget og Kongens gate mot Øvre torv
Henrich Gerners gate og området nord for Gudes gate

