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Hva skjer?
Storlandet:
Ungdomshuset:
• Trim hver tirsdag kl 20
(mye nytt trimutstyr innkjøpt!)
• Bordtennis hver onsdag,
mer info ring 90 50 20 46
• Juledans med NAKO!
2. juledag, 26. des. kl 22-02,
entre kr 150

Tilbakeblikk på år 2010
Dette er årets siste utgave av Ytre Nytt,
høsten har gått utrolig fort, og forhåpentligvis har leserne det meste i rute
hva gjelder juleforberedelser når dette
leses. Og skulle ikke alt være i rute, så
blir det jul likevel!

Bergsøy:
Ungdomshuset:
• Juletrefest 29. des, kl 15. Salg
av pølse, brus, kaffe, kake. Lodd
og juletregang. Mulig nissen
dukker opp?!...
• Romjulsfest (dansefest)
29. desember,
(5. juledag), påmelding
tlf. 92 42 04 64

Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt:
• Juletrefest 29. desember kl 16,
ta med julebakst, vi har kaffe og
brus. Julenissen kommer. Lodd.

Skal man oppsummere året som vi
snart legger bak oss er det vel ikke til
å komme forbi at ”skolesaken” fortsatt
er et sår som langt fra er grodd. Innføring av eiendomsskatt inneværende år
ble utsatt i første omgang, men vil mest
sannsynlig bli vedtatt innført kommende år. I tillegg vil de av oss som er tilknyttet kommunalt vann- og avløp få en
formidabel økning i avgiftene i de nærmeste årene. Fra kommunalt hold sies
det at en av hovedgrunnene til dette er
at Tine i sin tid forhandlet frem en ”for
god” avtale med Gjemnes kommune om
vannavgift, dette må da dekkes inn av
alle abonnenter ifølge kommunen! Vi
får inderlig håpe, av mange grunner,
at det ikke kommer et nedleggelsesvedtak ved Tine Høgset kommende februar. Det vil i så fall være katastrofalt
for både ansatte, for produsenter og for
ytre Gjemnes i sin helhet. Og skal man

tolke Gjemnes kommunes uttalelser vil
det også være katastrofalt for de som er
tilknyttet kommunale vannverk!
En annen stor begivenhet dette året
har vel vært planene som ble lagt frem
om en gigantisk Containerhavn på Høgset/Grønset. Det er vel forskjellige meninger om realismen i disse planene.
Gjemnes Ytre initierte et grunneiermøte i november (se egen artikkel om dette
møtet).
På tampen av året har vi også virkelig fått føle vinterkulden, og mange
gruer seg nok til neste strømregning. Et
tips i disse tider er mulighetene alle har
til å skifte til strømleverandør utenfor
det midt-norske prisområde. Selv om
man fortsatt må betale nettleie til lokal leverandør, vil man spare på selve
strømprisen. Det er i hvert fall min personlige erfaring.
For å avslutte med noe positivt så
kan vi i hvert fall nå fastslå at vi kommer oss ”tørrskodd” til Kristiansund,
og da er det bare å vente på at veien skal
bli bomfri.
Med dette ønskes alle innbyggere på
Bergsøya, Gjemnesstranda og Storlandet en riktig God Jul og Godt Nyttår!
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> Grunneiermøte om Containerhavn:

Langdryg prosess
Torsdag, 18.11. inviterte Gjemnes Ytre alle berørte grunneiere til et møte om
containerhavnsaka på Storlandet Ungdomshus. Det var tydelig at dem det gjaldt
satte pris på denne anledningen til å treffes, for det var mer enn 40 oppmøtte.
Også Tidens Krav kom for å være flue på veggen.
av Heidi Høgset

Førsteamanuensis Harald Martin Hjelle
fra Høgskolen i Molde orienterte om status for containerhavnbransjen, som en
referanse for oss som forsøker å forstå
hvordan planene for bygda vår passer
inn i det store bildet. Ut i fra det han sa,
kunne vi slutte oss til at en eventuell
havn hos oss vil møte tøff konkurranse
fra tilsvarende prosjekt andre steder,
og at havnekapasiteten i Nordvest-Europa er god – det er på asiatisk side de har
flaskehalser. Han tonet også ned betydningen av at nordøstpassasjen begynner å bli isfri deler av året i framtida.
Farvannene der er for grunne til at de

> transport:

Ukentlig handlerute fra
Storlandet til Eide – Oppfordring

Som kjent har det i mange år ikke vært
noen faste bussruter over Storlandet.
For noen år siden kom det i stand et
ukentlig tilbud om transport fra Storlandet til Eide med retur. Utgangspunktet for denne ordningen var at folk uten
muligheter for å reise på egenhånd
skulle få et tilbud om transport til bu-

> bergsøy:

tikk en gang pr uke. Dette er et ”spleiselag”, de som bruker tilbudet betaler
bussbillett og Møre og Romsdal Fylkeskommune dekker resten av kostnadene.
Ruten har vært truet av nedleggelse pga
liten oppslutning, og det var med nød
og neppe at den ble videreført for et år
siden. Derfor oppfordres det til at folk
langs strekningen Høgset-Søvik benytter seg av dette tilbudet slik at ruten
kan bestå for fremtiden!

Ruten er som følger:

Skolebussen over Storlandet
> ca kl 14.30 til Eide torsdager
> retur ca 2 timer etterpå

helt store containerskipene kommer
seg igjennom.
Plansjef Olav Inge Hoem fra kommunen orienterte om saksgangen for
utvikling av ny kommunedelplan og
reguleringsplaner som må på plass før
utbygging kan begynne. Vi forsto at
dette blir en omfattende og antakelig
langdryg prosess, som neppe kommer
i mål så raskt som initiativtakeren til
containerhavna ser for seg. Mange av
deltakerne på møtet ytret bekymring
for at dette vil innebære at deres eiendommer blir båndlagt på ubestemt tid.
For enkelte kan dette få store personlige konsekvenser.
Før møtelyden brøt opp, ble det bestemt at de berørte grunneierne skal
skipe et grunneierlag som skal opptre på vegne av fellesskapet, og hjelpe
den enkelte til å komme seg på banen
når saksdokumenter sendes på høring.
Et interimstyre ble utpekt, med disse medlemmene: Heidi Hogset, Randi
Stokke, Knut Arne Leithe.

> historie:

Husa i Stokkdalen

Kvilebua, ved enden av traktorveien,er
ferdig bordkledd og taktekt. Torvhuset
er nesten ferdig, bare litt bordkledning
og dør gjenstår. Til våren blir det dugnad for å legge torvtak på begge husa.
Takk for all dugnadsinnsats så langt!
Kolbjørn. M. Stokke

Midler til ballbingen

Ballbinge-prosjektet på Bergsøya fikk 30.000 med Sparebanken Møre til Bergsøy Ballslette. May Anita Dønheim Berge

Lykkeliten Barnehage:

Gutt, 3 år, har fått hull i boksa si og
er litt lei seg. – Da gutt, 5 år, utbryter: ”Pappa kan fixe ta vettu. Pappa
kan årne håle me teip han!”

3PÅGATEN:

Hva står på menyen julaften?
Bergsøy:

Britt Inger Hjortnes: Her blir det svinreribbe som vanlig.
Elisabeth og Arthur Tømmerbakke: Det blir svineribbe med
tradisjonelt tilbehør. Kjell Bakke: Svineribbe og en akevitt da selvfølgelig

Gjemnes:
Bjørg Harstad, Hjelpepleier: sier Pinnekjøtt, med riskrem til dessert.
Odd Einar Lyche: Pinnekjøtt, med riskrem til dessert. Jens Blakstad, Pensjonist:
Ribbe og Pinnekjøtt.

Storlandet:

Hildegunn Langnes: Til julemiddag har vi svineribbe, pinnekjøtt og småkjøtt. Til dessert har vi riskrem og nestlepudding. Synnøve Søvik: Pinnekjøtt hos mor og far, med
alt som hører til av vått og tørt. Rigmor Aandal: Menyen på julaften er pinnekjøtt med
tilbehør og til dessert skal vi ha fruktsalat og krem.

www.gjemnes-ytre.no

> Friluft:

Hovedpremie
for Ytreløperen
Skal bare minne om at
trekning av hovedpremien (en iPod nano med
gravering: www. gjemnes-ytre.no) foretas på
Juletrefesten i Grendahuset Fjordgløtt på
Gjemnes Strand onsdag 29. desember 2010!

