
            Årsberetning for Mossefossens Venner 2018 
 
Årsmøtet ble avholdt 1. mars 2018 hos Moss by-og industrimuseum. 
 
Følgende ble valgt: 
Leder   Per Arild Simonsen 
Nestleder  Bengt Arild Hermansen 
Kasserer  Kristian Hjortkær Hansen 
Sekretær  Kirsten Aasen 
Styremedlem         Rita Westvik 
Styremedlem         Per Vorum 
Varamedlem Nils Ellefsen 
 
DET GAMLE VANNVERKET 
Arbeidet med oppussing og vedlikehold av det gamle vannverket har stått 
sentralt i 2018. Det er nå montert gitter foran vannhjulet slik at 
uvedkommende ikke skal komme inn i anlegget. Taket over trafodelen er 
reparert, og venneforeningen har fått tilsagn på gamle tak- og murstein fra 
hus som skal rives i Nyqvistbyen. Steinene vil bli lagret midlertidig hos 
MOVAR. 
 
Det videre arbeidet vil bli mer krevende og Bengt A. Hermansen har 
påtatt seg å lede prosjektet inntil videre. Byggteknikk har utarbeidet et 
kostnadsoverslag for gjenstående arbeid. Målet er å lage en vannverks- og 
branmnvernutstilling for barn og unge. 
 
Mossefossens venner har ikke økonomi til å dekke utgiftene av egen kasse 
og foreningen vil derfor søke om midler fra Østfold fylkeskommune, 
Kulturminnefondet og sparebankstiftelser m.fl. Det ble sendt en søknad til 
MOVAR med anmodning om at selskapet kunne ta et hovedansvar for 
framtidig vedlikehold. Det ble avslått, men, MOVAR vil vurdere søknad om 
tilskudd når konkrete tiltaksplaner foreligger.  
             
Styret har oppnevnt en egen Vannverkskomite bestående av:  
            Per Arild Simonsen 
            Bengt Arild Hermansen 
            Tore Karlsen 
            Sverre Gulbrandsen 
            Nils Bjørnebekk 
 



 
Mossefossens dag 
gikk av stabelen på tradisjonelt vis den 14.august. Men på grunn av ekstrem 
tørkesommer fant styret det litt upassende å slippe for mye vann under 
Fossefrokosten. Nytt av året var mer korsang. I tillegg til Islandsmoens 
mannskor, fikk de frammøtte gleden av å se og høre Kor Artig. Ordfører 
Hanne Tollerud holdt talen for dagen. 
  
 Kulturminnedagen 8 september 
ble behørig markert i Mølleområdet/fossen, denne gang med Per Vorum og 
Kristian Hjortkær Hansen som guider ved fra Gudegården. Over i 
bryggeriområdet og opp i Møllebyen overtok Trine Lise Heilmann og  
Nils Ellefsen. 
 
Byjubileet 2020 
er viktig, også for Mossefossens venner. Foreningen er representert i 
kommunens historiegruppe med Per Arild Simonsen. Styret har hatt møter 
med Håkon Sæther om planene med Morsalangs i Nesparken og i områdene 
ned mot fossen. Mossefossens venner fremmet et gammelt ønske om 
belysning i fossen, noe som vakte interesse. Filmen « Kilden til Moss – 
hvordan få tilbake byens sjel» er planlagt ferdig til jubileet. 
 
Medlemstreff på Mikro`n siste torsdag i hver måned 
Mossefossens -, Mosseølets venner samt Morsa1833 møtes for å prate 
sammen samt høre foredrag om forskjellige temaer. Mossefossens venner 
har hatt stor suksess med sine foredrag om livet ved fossen, Konggata og 
Berja. 
 
Hydrologisk avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE 
hadde et møte i Moss med 80 deltagere. Mossefossens Venner arrangerte en 
vandring fra Kong Karl til Storebro med flere historiske foredrag 
underveis.Trine Lise Heilmann orienterte om Gernergården, Trine Gjøsund 
var omviser i museet, Per Arild Simonsen orienterte om Mossefossen og 
vassdraget, Mossefossen kraftverk, og Moss Gamle Vannverk.  Knut 
Funderud fortalte om Mossekonvensjonen og Konventionsgaarden. 
  
 
 
 



Søppelplukking i fossen og i Lilleelv 
er en frivillig jobb som styret gjennomfører 5 ganger i året. Ved hver 
rydding fylles 2-3 plastsekker med sigarettsneiper, øl- og mineralflasker, 
isoporbokser fra fastfoodindustrien, lightere og mye annet. På bildet er det 
Kristian som ved hjelp av en golffiskestang  henter søppel i Lilleelv. Per 
Arild instruerer. 
 

 
 
Moss mot 2030 
FN-rapporten om klima forteller at vi alle er ansvarlig for å redusere de 
skadelige klimautslippene og at vi må ta konsekvensene av hva som 
muligens kan hende. Rita har begynt å tenke på hva vi kan gjøre. Sammen 
med andre interesserte vil hun forsøke å etablere en prosjektgruppe, gjerne 
ledet av miljøansvarlig i Moss kommune. Styret har ikke konkludert med om 
vi skal delta i videre arbeid. 
 
 
 
 
 



Styret 
har hatt 7 styremøter med meget godt oppmøte. Alle møtene er avholdt 
i lokalene til Moss by- og industrimuseum. 
 
Medlemstall 
Mossefossens venner hadde ved starten av året 123 betalende medlemmer. 
Ved årsskiftet 2019 var medlemstallet 119. 
 
Økonomi 
Det vises til kasseres orientering. 
 
 
 
 
Styret i Mossefossens venner 1.mars 2019 
 
Per Arild Simonsen, Bengt Arild Hermansen, Per Vorum, Rita Westvik, 
 
Kristian Hjortkær Hansen, Kirsten Aasen og Nils Ellefsen 
 
       
 
 
 
                                                   
 


