BOLIGUTVIKLER BAKKE PÅ
BRUKET BRYGGE BIDRAR
TIL Å SKAPE FREMTIDENS

Gres ( s )v i k!

– DETTE ER ET INNBLIKK I FREMTIDENS BRUKET BRYGGE OG HISTORIEN OM ET
SPONSORSAMARBEID MELLOM GRESVIK IF OG BOLIGUTVIKLER BAKKE, SOM FOR TIDEN
SØRGER FOR AT ÆRVERDIGE BRUKET BRYGGE GJENOPPSTÅR I EN HELT NY LEKKER OG
URBAN FORM.
TEKST: GRESSVIKINGEN. FOTO: TERJE JENSEN

G

odt samarbeid og samhandling er
rimelig enkelt, når felles intensjon er å gi noe fint tilbake til
beboerne og lokalsamfunnet på
Gressvik, og alle parter i samhandlingen har
unike tilbud for alle!
Vi har alle sett det før. Godt lagspill. Team
med felles interesser som liker å jobbe på
vegne av. Gi noe av seg selv til og for andre.
Hjelpere, tilretteleggere og støttespillere
som hjelper andre og hverandre å bli gode og
oppleve gode ting. De som vil støtte og tilrettelegge for andre, gi tilbud til alle – så alle kan
kunne få muligheten til å trives.
Og noen ganger klaffer det så godt mellom
enkelte partnere i et team, den gode matchen
vokser seg naturlig frem. Gressvikingen
opplever det sånn i dette tilfellet. Vi tror at
relasjonene mellom boligutvikler Bakke som sørger for at Bruker Brygge forskjønnes,
Gresvik IF - som jo ønsker å være klubben der
alle skal trives, og Gif – joggen - som har et
tilbud til alle, er tre sånne partnere av tilretteleggere som passer sammen som hånd i
hanske.
De dypere årsakene til en god relasjon
mellom klubb og en samhandlingspartner
som Bakke kan være mangt og meget, - for
eksempel respekten for kulturtradisjonene
i lokalsamfunnet vårt, et ydmykt forhold til
de historiske røttene, og/eller en felles opplevelse av naturskjønne omgivelser i distriktet.
Nærheten til de vakre naturomgivelsene våre

her på Gressvik. Enten det er skog og mark
i Gressvikmarka, selve gresset eller de flotte
fjella i Trondalen, - eller en idyllisk plass ved
elvebredden som strømmer og sildrer forbi
Bruket Brygge.
Vi fornemmer at alle partene i dette
sponsorsamarbeidet har intensjoner om å
gi en mulighet og et tilbud til alle som selv
ønsker, vil at alle skal trives med tilbudene
våre - og de foreløpig tre partene i samar-

“

Vi er opptatt
av å gi tilbake
til lokalsamfunnet
og ønsker å komme
i dialog vedrørende
sponsormuligheter

beidet ønsker samtidig å gi noe tilbake til
lokalsamfunnet på Gressvik.
Når intensjonene er så sammenfallende
blir det enda enklere å samarbeide.
Uansett dypere årsak til klaff og god match
i relasjonen mellom boligutvikler Bakke,
Gresvik IF og Gresvik IFs Gif-joggen, så er det
rimelig enkelt å intuitivt fornemme de mer
synlige likhetene mellom Bakke sitt varierte
og unike tilbud av fremvoksende trivelige og
tradisjonsrike hus og leiligheter i området

langs elva der Græsvig Brug en gang lå, og
Gresvik IFs GIF-Joggen sine gode tilbud
med lave terskler og høy trivsel til alle som
ønsker folkehelse og mosjon i Gressvikmarka
på fredags ettermiddag. Likhetene mellom
partene i ønsket om å gi folk noe flott er
slående.
– Det vi synes er veldig bra med GIF-joggen
er at dette er et godt lokalt initiativ som er
noe for alle, og ikke utestenger noen. Det er
slik vi også vil, vi ønsker å bygge noe for alle,
forteller prosjektsjef Merethe Danielsen i
Bakke.
Boligutvikler Bakke var i forkant under
planleggingen av Bruket Brygge. De hadde
før byggestart selvsagt gjort sin hjemmelekse. Hadde engasjert seg i lokalsamfunnet
vårt, og funnet frem til lokalbefolkningen
på Gressviks innerste og dypeste sjel, og
Gressvikingers mange ulike behov. Det er
kanskje hovedårsaken til at de nå bygger
150 urbane og lekre leiligheter i den pågående gjenoppstandelsen av det tidligere noe
slitne området som var med på å skape både
lokalsamfunnet på Gressvik og handelsbyen
Fredrikstad. Fremtidens bruk av tømmer og
treverk i utformingen av helheten på Bruket
Brygge fremkaller minner om stedets ærverdige fortid, og respekten for det som engang
var. Det lyser vakker ærverdighet og over
hele området, når vi tar inn over oss og leser
prospektet som gir oss et svært godt innblikk
i fremtidens Bruket Brygge.

FINNER FELLES GLEDE I Å GI
NOE TILBAKE TIL BEBOERNE
OG LOKAL-SAMFUNNET PÅ
GRES(S)VIK: Boligutvikler Bakke
sikrer at Bruket Brygge gjenoppstår
i en helt ny form, og Gif-joggens
tilrettelegger for høy trivsel og lave
terskler. Begge parter vil gi noe
tilbake til lokalsamfunnet på Gressvik
og her møtes de nye partnerne på sitt
førstemøte i området Bruket Brygge.
FV: Roar Olsen, Merethe Danielsen,
Freddy Norenberg.

GOD STEMNING ved tidtagerbenken på grusbanen i Trondalen før det 3,9 km lange løpet blir gjennomført denne fredagen i mai.
Gif-joggen miljøet ønsker alle velkommen, og er utvilsomt glad for sin nye samarbeidspartner Bakke.
At Bakke har truffet både Gressvikingenes
og nye innflyttere til «bydel Gressvik» sine
hjerter er det liten tvil om. Nærmere 100
av de 150 husene og leilighetene er allerede
solgt;
– Vi har hatt over 1000 interessenter siden
start, og det er veldig, veldig mange. Dette
er veldig populært, uttrykker megler Tom Z.
Bliksmark.
Engasjerer seg i lokalsamfunnet på
Gressvik og vil gi noe tilbake
Den generelle mottagelsen i sagbruksbyen
Plankebyen, og i lokalsamfunnet på Gressvik
spesielt, har altså blitt meget hyggelig
for boligutvikler Bakke. Bruket Brygge er
blitt en så stor salgssuksess allerede før
byggestart, at utbygger Bakke ønsket å både
engasjere seg i, og å gi noe tilbake til, lokalsamfunnet vårt her på Gressvik. Gi tilbake,
utover å gi oss et variert tilbud av leiligheter og idyll ved vannkanten. Dermed kom
Gresvik IF på Bakkes agenda. Og på en god
dag i januar dukket det opp en mail inn til
Gresvik IFs administrasjon, fra markeds- og
kommunikasjonsansvarlig Tonje Fosshaug i
Bakke. GIF`s administrasjon kunne med stor
begeistring og glede på morgenkvisten en
januardag lese på skjermen;
«Vi er opptatt av å gi tilbake til lokalsamfunnet og ønsker å komme i dialog vedrørende sponsormuligheter».

I dag er sponsoravtalen 2019 mellom
Bakke, Gresvik IF inkludert Gif-joggen på
plass. Dette er sårt tiltrengt støtte og hjelp
på flere måter, slik at GIF kan leve opp til
sin misjon om å tilrettelegge gode rammebetingelser for både klubbens aktive utøvere,
medlemmer og lokalbefolkningen forøvrig.
Det blir spennende å følge hva relasjonen
mellom dem konkret kan føre til i fremtiden. Spennende for alle Gressvikinger og
folk flest i lokalsamfunnet vårt. Uansett hva
fremtiden vil bringe så gleder vi alle oss stort
over at selskaper som boligutvikler Bakke
engasjerer seg i lokalsamfunnet vårt, vil gi
noe lekkert tilbake, forskjønner området på
Bruket Brygge og brenner for et tilbud til
alle.
– Vi setter stor pris på at Bakke ser verdien
av Gif-joggen og vårt aktivitetstilbud.
Med positive omtaler og økonomisk støtte
vil dette kunne styrke vår satsning på et godt
og inkluderende folkehelsetilbud til alle i
nærmiljøet på Gressvik, sier Gif-Joggens
leder Roar Olsen.
Administrasjonen i Gresvik IF vil på
vegne av klubben som helhet også uttrykke
stor takknemlighet overfor sin nye sponsor
Bakke.
– Klubben setter veldig stor pris på enhver
samhandlingspartner i Gresvik IF. Ekstra
hyggelig er det med gode og sammenfallende

intensjoner og felles interesser. Det binder
oss sammen. Klubben vil gjøre hva vi kan for
at dette samarbeidet med Bakke skal bli godt.
Foreløpig er det Gif-joggen som Bakke falt
pladask for i det store GIF miljøet, og på lang
sikt hører egentlig både GIFS stisyklister,
barneidretten, fotball og håndball hjemme
i dette gode teamet av samarbeid. Også
teamet som har hovedansvaret for anleggsutviklingen i Trondalen hører naturlig
hjemme i teamet, og vi er takknemlig for
at Bakke allerede bidratt med både økonomisk støtte og kjøp av kunstgress andeler.
Noe av min jobb i administrasjonen er å
synkronisere alle disse gode intensjonene,
som kommer fra ulike perspektiver internt
i klubben, med samhandlingspartnere som
Bakke og øvrige fra næringslivet i lokalsamfunnet. Det håper og tror jeg vil komme både
det lokale næringslivet, klubben og hele
Gressviks lokalsamfunn til gode, forteller
informasjon og samfunnskontakt i Gresvik
IF, Frode Holstad Hansen.
NB: Bruket Brygge har startet å bygge. Vil du
orientere deg om boliger, lese eller oppleve
mer av de spennende fremtidsplanene på
Bruket Brygge, så ta en tur nedom eller til
Trondalen - og du kan få prospektet/brosjyremateriell. Eller gå direkte til nettsiden;
www.bruketbrygge.no

