
PRESSEMELDING 18.12.2019: 

Vitalisering og rehabilitering av Fleischerparken og bryggpromenaden langs Mossesundet: 
«Fint å være – Godt å bo» 

 

        

- Jeg er veldig glad for at midler til rehabilitering og vitalisering av Fleischerparken og 
bryggepromenaden langs Mossesundet nå er på plass, sier ordfører Hanne Tollerud. -  Det betyr at 
fra kommunens side kan jubileumsgavene fra Sparebankstiftelsen DnB og Moss Idrettsråd med 
stupetårn, badehus og aktivitetsanlegg møtes med nødvendige tiltak fra kommunens side, sier en 
fornøyd ordfører.  

Innbyggere, beboere og interessegrupper involvert 

Partnerskapet Byliv Moss har i 2019 jobbet med en mulighetsstudie for rehabilitering og utvikling av 
Fleischerparken og bryggepromenaden langs sjøen. Byliv Moss har gjennomført en bred prosess og 
mottatt mange innspill fra innbyggere, beboere og ulike interessegrupper. Høsten 2019 ble det klart 
at jubileumsgaven fra Sparebankstiftelsen DnB med stupetårn og badehus burde flyttes fra Verket til 
Fleischerparken. I tillegg ønsket Moss Idrettsråd å bidra til et aktivitetsanlegg i parken. Nå foreligger 
den samlede mulighetsstudien for utviklingen av området. 

Mange nødvendige tiltak 

- Mulighetsstudien inneholder forslag til nødvendig rehabilitering av de offentlige arealene, sier 
prosjektleder Terje Pettersen og landskapsarkitekt John E. Berg. – Lys, toalett og utbedring av 
setningsskader er prioriterte tiltak som etter planen skal gjennomføres før stupetårnet og badehuset 
åpner sommeren 2020. Vi har allerede startet prosessen med utbedring av setningsskader, innkjøp 
av nye lyspullerter og lys i badetrappa, sier planleggerne. 

-  Vi jobber også med å finne gode løsninger på bruken av stupetårn og badehus slik at allmenhetens 
tilgang og hensynet til bomiljøet kan balanseres på en god måte, sier Terje Pettersen. 

Andre tiltak i mulighetsstudien: 

• etablering av sosiale sittegrupper og plantebed i bryggepromenaden foran blokkene.  Det 
løser behovet for å rette opp setninger samtidig som bryggepromenade tilføres grønne 
kvaliteter.  

• etablering av et barnevennlig anlegg med strand og gruntvannsareal der sjøen slipper 
inn under brygga.  

• «brønn» for krabbefiske er foreslått inntil.  
• toalett, servering og sittegrupper 



 

Hva skjer videre? 

Byliv Moss tar nå mulighetsstudien og de tiltakene som tenkes gjennomført videre i dialogen med 
beboerne i området.  

 

Fakta:  
• Badeanlegget med stupetårn, badehus og badstu er tegnet av Rintala Eggertsson Arkitekter.  
• Anlegget er en gave fra Sparebankstiftelsen DnB og har en kostnadsramme på 5 mill kr. 
• Moss Idrettsråd bidrar med et aktivitetsanlegg med trimmuligheter for alle aldre. 
• Mulighetsstudien er utarbeidet av John E. Berg Landskap og Design. 
• Tiltakene er kostnadsberegnet til ca. 5 mill kr. 
• I første omgang prioriteres istandsetting av lys, etablering av toalett og utbedring av 

setningssone med plantefelt og sittegrupper fram mot sommeren 2020. 
 
Vedlegg og lenker: 

• Utkast til mulighetsstudie datert desember 2019 
• Om Byliv Moss: https://www.moss.kommune.no/skapende/pa-temaside-skapende-kan-du-

lese-om/kommuneliv/byliv-moss/ 
 
 
Kontaktpersoner: 
 

• Hanne Tollerud, ordfører Moss kommune, mobil: 943 13 206 
• Terje Pettersen, prosjektleder Moss kommune, mobil: 959 74 608 
• Trond Svenning, talsmann for boligsameiene, mobil: 920 88 342 
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