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Sammendrag – aktivitetene gjennom 2010
Året 2010 var hovedsakelig preget av lanseringen av Ytreløperen (turopplegget) og nyhetsbladet 
YtreNytt og en historisk vellykket 17-mai-feiring. Det vil skrives mer om i egne avsnitt. Gjemnes Ytre 
tok i bruk prosjektkontoret sitt på Høgset meieriet. Åpningstid ble ikke innført enda som ønsket. 
Møteromet på meieriet ble ivrig brukt som møtelokal. Gjemnes Ytre var også organisator til 
bøssebærere til TV-askjonen. Websiden ble bygd ut og jevnt oppdatert. Det ble hold 23 styremøter.

A

Om Styret
Heidi Høgset (Leder), Arne Tømmerbakke (nestleder), Madlen Behrendt (styremedlem), 
Arild Stølan (Kasserer), Kolbjørn M. Stokke ( styremedlem), Halstein Trygge Storvik (vara), 
Permisjonsfase av Heidi varte fra januar til juli 2010.

B

Om Gruppene og aktivitetene

Veigruppe 
Etter møtet på Eide høsten 2009 er det ikke gjort noe mere med planene for utbedring av parier på 
eksisterende vei Høgset–Eide. Det ble bevilget penger fraEide Kommune til planarbeid, men disse er 
ikke kommet. Lederen av veigruppen, Tore Storvik, har representert Gjemnes Yttre på 3 møter i en 
arbeidsgruppe sammen med Gjemnes Næringsforum og Eide Næringsforum som har jobbet med 
planer for en tverrforbindelse mellom Batnfjord–Eide "Harstadfjelltunellen". Dette ville ha løst 
problemet med stadig økende gjennomgangstrafikk på veistrekkningen Høgset–Eide. Denne gruppen 
utarbeidet et forslag til veitrasè og kosnadsoverslag som ble presentert Statens Vegvesen i Molde. Jeg 
var til stede og belyste problemene som beboerne langs veien Høgset–Eide har med den økende 
gjennomgangs trafikken langs denne veien.

17. mai 2010 
For første gang etter mange år har Gjemnes Ytre fått eget korps! Det var en gruppe av 11 personer som 
førte toget på en kjølig mai-dag. Med i korpset var Eli Aspen Tømmerbakke, Synnøve Havnen 
Brandvik, Elin Glomstad, Per Jostein Halset, Ketil Fjørtoft, Kari Aamyri Bø, Peggy Grønseth, Randi 
Stokke, Kristina Grønset og Lars Olav Havnen.
Eli Tømmerbakke var primus motor for korpset. Også 17-mai-komitéen jobbet på spreng i lag med alle 
3 grendahus på Bergsøy, Storlandet og Gjemnesstrand for å få til arrangementet. Lederen for komitéen 
var Randi Stølan. Feiringen vart holdt i gamle Gjemnes skolen, den som var nedlagt et år før. Den 
dagen viste folk veldig stort samenhold og ny mot for framtiden. Først i toget gikk Randi Stølan, 
lederen til 17-mai-komitéen og styremedlem Arne Tømmerbakke med Gjemnes Ytre-banneret.



Friluftsgruppe
I 2010 ble ideen om et eget turopplegg gjennomført. Turprosjektet har fått navnet «Ytreløperen» og 
skal tilrettelegge for turmål i Gjemnes Ytre, og for å få folk flest, store og små, til å oppsøke våre vakre 
fjell i nærområdet. Det er for hele familien og har også til mål at folk blir bedre kjent med Gjemnes. 
Konseptet er basert på tilsvarende prosjekter som “Stikk Ut” og “6 Topper”. Elleve turposter og 
postkasser med turbok er nå satt ut. Turposter med stativ, postkasse, plakat og bok ble fraktet på fjellet 
eller til turmålet. Stiene ble markert. Ferdigpakket konvolutt med brosjyren, kart, turbeskrivelser, 
klistremerke og konkurranse-skjema ble lagt ut for salg på forskjellige butikker og kontorer. De kostet 
100 kr for voksen, 50 kr for barn, 200 kr for familiepakken. Det var laget flotte premier for voksne og 
barn, og sjanse på en hovedpremie for de som har vært på alle postene. Ved å samle kodeordene og 
fylle ut skjemaet deltok en i konkurransen om premier fra Gjemnes Ytre. Mellom 20 og 30 konvolutter 
ble solgt og 12 leverte inn utfyllt skjema. Lokale bedrifter støtter prosjektet gjennom sponsing og kjøp 
av reklameplass i brosjyren og på postene som er satt ut. Folk kunne sende turbildene sine til 
post@gjemnes-ytre.no der de ble presentert. 

Richard Griffioen har vært ivrig pådriver for turopplegget og andre bidragsytere som har møtt på møte 
og deltatt på arrangerte aktiviteter i 2010 var: Terje Skarsbø, Terje Kamsvåg, Arne Tømmerbakke, 
Arild Stølan, Madlen Behrendt, Sonja Stølan (lederen) (gikk ut), Eli A. Tømmerbakke, Halvard 
Hatlen, Kolbjørn Stokke, Ida Malene Hyllnes. Sandra v.d. Waard gikk ut pga. flytting.

Torvhytter og kvilebu i Stokkdalen  
Offisiell åpning av Torvhyttene i Stokkdalen ble ikke gjennomført pga. forsinkelser i byggeprosessen. 
Men hyttene har stort sett kommet på plass og ble allerede ivrig brukt som turmål. Hovedansvarlig her: 
Kolbjørn M. Stokke.

Nyhetsbladet YTRENYTT 
I august 2010 kom første utgave til et nyhetsblad for Gjemnes Ytre ut. YTRENYTT kommer i 
postkassene månedelig og er stappfull med informasjon, reportasjer, kunngjøringer, aktivitets-kalender, 
gullkorn fra barn, bursdagshilsener og inspirasjon. Bladet er et 2-sidig A4-ark foreløpig. Avisa når folk 
uten internett. Interessante reportasjer om nærmiljøet. Hovedredaksjon har Sissel Kamsvåg. Andre 
medlemmer av redaksjonen er Arne Tømmerbakke for Bergsøy og Per Gimnes for Gjemnesstranda.

Konferansen i Stranda 
Fredag, 24. 9. 2010 tok styreledelsen (Heidi Høgset, Arne Tømmerbakke og Madlen Behrendt) turen 
til Stranda, der årets samling for bygdemobiliseringsbygder skulle avholdes. Arrangør var Møre og 
Romsdal fylke. To dager med foredrag, gruppearbeid, tur og underholdning. Da vi forlot møtet følte vi 
oss inspirert til arrangere et seminar for bygdefolket. Dette seminaret planlegges en gang i våren 2011.

Containerhavn-saka 
18. november var Gjemnes Ytre initiativtaker for en samling av grunneierne som blir evt. berørt av 
containerhavn dersom den blir utbygd. Ei halv bygd vil bli berørt av ideen om en stor containerhavn 
fra mellom Høgset og Grønset. Det kom opp i mediene og ble også presentert på Grendahuset 
Fjordgløtt på et folkemøte, arrangert av kommunen. På møtet i Storlandet Ungdomshuset var både alle 
grunneierne, styret i Gjemnes ytre og eksperter fra kommunen og fra Høgskolen Molde til stede. Saken 
er møtt med blanda følelser og påvirker bygdemobiliseringsarbeidet. På møtet ble det oppnevnt et 



interimsstyret for etablering av grunneierlag. Og dette laget skal bistå eierne i alle spørsmål som 
vedrører containerhavnet.

Målavstemning 
GY bistå med informasjonsformidling i forbindelse med målavstemninge som ble arrangert i mars 
2010. 

Stand på Dyregod-dagane på Batnfjordsøra 4. og 5. september 2010 
GY presenterte seg på en stand under dyregod-dagane. Både filmklipp, oppslagstavle med avisutklipp 
og informasjonmaterial ble vist. Det var salg av både Ytreløperen og andre profileringseffekter. 
Forslagkasse var opp og folk ble bedt om å bistå med å identifisere personer på et gammelt foto. Det 
som var heftigst diskutert på standen var sjukehus-saka (etablering av sjukehus på Høgset i Gjemnes). 

C

Om økonomi
GY disponerer 3 (tre) konti. En er for prosjektmidler, en for sponsormidler og en som tilhører 17-mai-
komitén. Prosjektmidlene vil bli brukt opp i år. Sponsormidlene er øremerket prosjektene 
«Ytreløperen» og «YtreNytt».

Inntekter fra 17-mai-arrangementet har gått inn på en egen konto som disponeres av 17-mai-komitéen. 
Dersom komitén blir lagt ned skal pengene deles likt mellom de 3 ungdomslagene (Bergsøy, 
Gjemnesstranda, Storlandet).

Timeforbruk rapport: Venligst se eget vedlegg.

Gjemnes, 14. februar 2011

Heidi Høgset
Leder for Gjemnes Ytre

Arne Tømmerbakke
Nestleder


