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PAVILJONGENS HISTORIE

Musikkforeningen Viken overtok Paviljongen i 1989. Stedet skulle rives og
parken skulle utbygges med eldreboliger. Etter en hestehandel mellom
daværende ordfører Harald Just pedersen og venstres leder terje Tvete,
kjøpte Viken det falleferdige bygget
for 1 kr.
Etter mange dugnadstimer og millioner av kroner brukt på stedet, ble bygget pusset opp til slike det står i dag.

Ved sammenslåingen til storkommune, hadde Onsøy kommune penger
på fond, som ble brukt til opprustning
av parken.
Viken eier huset og det asfalterte området rundt. Parken eies av Fredrikstad
kommune. Viken har kontinuerlig vedlikehold for å holde huset i stand.
Vi mottar per i dag ingen økonomisk
hjelp til bygget.

I den første tiden var det noen blomsterbed i parken, som ble fjernet, på
grunn av manglende midler fra kommunens side til vanning, klipping og
vedlikehold av trær og busker. Kommunen bidrar i dag kun med klipping
av plen. Dette gjøres ca hver 14. dag.
Kantklipping, fjerning av ugress etc.
står derfor også ugjort.
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NÅVÆRENDE SITUASJON

Fasiliteter:
sStor scene opptil 150m2 sStort publikumsareale sFine omgivelser i en park s Overbygget tak i tilfelle regn
sProffkjøkken, godkjent av mattilsynet s Catering sToaletter
sGarderobe sRom for artister s PA-anlegg
sStor strømforsyning til scenen sHjelp til rigging sAreale for servering av alkohol med serveringsbevilgning
sServeringspersonale sVakthold

sStoler, bord

Arrangementer:
sUtekonserter s nnekonserter s17.mai arrangement s Utleie til private arrangementer s Øvelser og seminarer for Musikkforeningen Viken
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MULIGHETER & UTFORDRINGER

+
Eneste grønne lunge på Gressvik
Utnytte parkens muligheter
* Parken ved Paviliongen er det sentrale parkanlegget på Gressvik, men
benyttes dessverre lite.
ref: Rapport fra august 2002. Lokalsamfunnsprosjektet Gressvik

Sosial møteplass for nærmiljøet
Målsetting for lokalmiljøet: ..stimulerelokale tilbud av tjenester, idrett,
kultur o.a. foreningsliv, etablere flere sosiale møteplasser på tvers av generasjoner, bevare viktige naturmiljøer, tilrettelegge for god kontakt mellom bomiljø og naturmiljø (god grøntstruktur)
ref: Rapport fra august 2002. Lokalsamfunnsprosjektet Gressvik

Kulturelle muligheter
Viken har med stor suksess trekt publikum til huset og parken i forbindelse med sine konserter, men mulighetene ligger åpne for å bruke
fasilitetene til andre kulturelle arrangementer

-

Parken trenger sårt vedlikehold
En ‘perle’ i lokalmiljøet, allikevel lite brukt
Begrensede ressurser, både økonomiske og tidsmessige
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IDÉER

Samarbeid lokalforeninger imellom for styrket bruk av Paviljongen, til glede for
både foreningene, beboerne og lokalsamfunnet ellers på Gressvik.
sNærmiljøutvalget
sFredrikstad

kommune
sOnsøy hagelag
sMiljøpensjonistene
sRød Planteskole
sSkoler [Rød, Hurrød, Ungdomsskolen]
sBarnehager [Gressvik, Trondalen, Skala]
sSang

/Musikkforeninger [Viken, Rød/Hurrød, Hjelpekorpset, harmoni, Skiold, gressvik barne & ungdomskor]

sForeningsliv [Gressvik aktivitetshus, Gressvik menighet, Speiderne, Onsøy pensjonistforening, Onsøy Handicaplag,

Gressvik & Ørebekk handelsstand, Gressvik RødeKors, Gressvik idrettsforening, Innvandrerorganisasjoner]
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IDÉER

Musikk
Utstillinger
Barn / lek
Mat
Folkemøter
Blomster
Kafé / uteservering
Kurs for lokalsamfunnet
Sport / Aktiviteter
Marked

