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Lok. nr. 1045067 TransformatorstasjonenLysverkets velferdsbygg forts:
Etter at man i 1904 hadde drevet undersøkelser om hvordan man på beste og billigste måte kunne skaffe
beboerene i Moss den nødvendige elektriske kraft, vedtok bystyret med 41 mot 3 stemmer i et møte 28.
august 1905 en kontrakt med A/S Glommen Træsliperi. De vedtok også enstemmig å bygge den 33 km
fjernledningen fra Moss til Kykkelsrud kraftstasjon ved Glomma i Askim.
Kontrakten sikret Moss ca. 3000 elektriske hk ved kraftstasjonen til en pris av kr. 50,- for de første1000 hk,
og kr. 48,- for de neste 2000 hk.
Man gikk straks igang med de nødvendige arbeider. Nødvendig grunn ble ekspropiert. Fjernledningen gikk
gjennom 4 kommuner, nemlig Moss, Vestby, Hobøl og Spydeberg. Der ledningen gikk over dyrket mark,
hvilket var tilfelle for halve strekningen, eide elektrisitetsverket bruksretten i 4 meters bredde.
Ledningen ble bygget av kommunen under ledelse av hr. Kaptein Thorne.
Strømmen ble mottatt med en spenning på 20000 volt og nedtransformert i transformatorstasjonen på Prins
August plass 7. Derfra ble strømmen spedt utover til små transformatorkiosker rundt i byen.
Allerede ved juletider i 1906 ble anlegget delvis tatt i bruk, og tilknytningen økte raskt.
I november 1909 kunne man i Moss Avis lese følgende: «Elektrisk Lys til Jul.
Det er i den senere Tid tegnet saa mange Abbonenter paa elektrisk Lys at Verket med sin nuværende
Arbeidsstok paa 10 Mand ikke ser sig istand til at faa utført alle Bestillinger til Jul».
Det viste seg ganske raskt at den gjeldende kontrakt ikke kunne sikre den nødvendige mengde elektrisitet
byen trengte, så i 1912 forelå et nytt utkast til kontrakt.
Det ble senere bygget en ny trafostasjon på Nesset, og i 1962 ble den utvidet.
Da var det ikke lenger bruk for trafostasjonen på Prins Augustsplass 7. Den ble demontert, og en ny
trafostasjon ble bygget i underetasjen.
Etter flyttingen ble salen, som er på 117 m2 innredet som velferdssentral for ansatte.
Salen ble pent møblert med bord og stoler, ja enda sofagrupper.
Her ble det arrangert møter og instruksjoner i elverkets regi. Personalet hadde faste fredagstreff i
idrettslagets regi. Det ble også arrangert juletrefester der, og ansatte fikk anledning til å låne lokalet til
konfirmasjoner og brylluper m.v.
2 av formennene hadde også i en tid kontorer der.
Men i den senere tid har lokalet blitt brukt til innsamling av klær til Russland bl.a.
tekst v/Liv Stylegar
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