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Informasjonsblad for ytre Gjemnes
> rekaktøren:

Storlandet:
Ungdomshuset:
• Trim hver tirsdag kl 20
(mye nytt trimutstyr innkjøpt!)
• Bordtennis hver onsdag,
for avtale ring 90 50 20 46

Bergsøy:
Ungdomshuset:
• Årsmøte i Bergsøy Ungdomslag
søndag 30. januar kl 17.00.
• Karnevall for barn i løpet
av februar/mars. Dato kommer.
• Ski og akedag med innvielse av
bålpanne i lavoen over barnehagen søndag. 20 februar. Har
kjøpt inn bålpanne hvor det går
ant å lage popcorn, koke suppe
og kaffe og grille på. 20 kr pr
person i deltakelse. Forbehold
om fint vær og føre.

Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt:
Januar og februar ledig for leie.
www.gjemnesvel.no

Sissel Kamsvåg | Sjefredaktør

Innføring av eiendomsskatt
Vel overstått jule- og nyttårsfeiring og Godt Nytt år til alle sammen! En av de
mest skuffende julegavene som vi alle fikk i år var vel den vi fikk av kommunen: kommunal eiendomsskatt.
Det ble like før jul faktisk vedtatt innført eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer for hele kommunen,
med virkning fra og med år 2012.
Sammen med signaler om skyhøye
strømpriser i midt-Norge denne vinteren, så var vel ikke opptakten til julefeiringen den beste.
Trivselstiltak i bygdene er viktig, sa
ordføreren da han skulle kommentere
hvorfor kommunen bevilget til sammen
kr 900.000 til kunstgressbaner i Angvik og Batnfjord slik den økonomiske

situasjonen i kommunen er. Jeg kunne
ikke vært mer enig om at trivselstiltak i bygdene er viktig, og mine tanker
går da til de ildsjeler som sliter for å få
økonomi til å ferdigstille ballsletta på
Bergsøya. Så vidt meg bekjent har vi i
Ytre verken velstående investorer eller
lett tilgang på økonomisk støtte, så vi
får nok satse på at alle og enhver av oss
sammen kan være med og bidra til trivsel i våre bygder.
Vi får løfte hodet og se fremover,
tross alt går det mot en lysere årstid!
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> Kommunalpolitikk:

Skal Gjemnes bli med i den
nye Romsdalskommunen?
Tekst: Per Gimnæs

Lokalavisene TK og RB har ved noen få
anledninger de siste par årene nevnt at
Gjemnes Kommune tenker sammenslåing med andre kommuner. Lokalavisene TK og RB har ved noen få anledninger de siste par årene nevnt at Gjemnes
Kommune tenker sammenslåing med
andre kommuner.
I Gjemnes-Nytt nr 9, før Jul, slår Ordfører Sjømæling fast at kommunestyret
har vedtatt å arbeide for sammenslåing og at arbeidet retter seg mot sammenslåing med storkommune Romsdal.
Han sier og at vi er en Nordmørskommune, og at det er kommunestyret som
beslutter om og hvem Gjemnes Kommune skal slåes sammen med. Gjemnes er

med i utredningsarbeidet mot Romsdal
storkommune etter invitasjon fra ROR.
Det pågår ikke kjente forhandlinger, eller utredninger, om sammenslåing av
kommunene omkring Gjemnes og det
kan vel derfor ikke forventes invitasjon
fra noen der. Det er ikke besluttet, eller
tatt initiativ fra Gjemnes sin side, for å
utrede sammenslåing med Nordmørskommuner og vil neppe bli det.
Mye tyder derfor på at Kommunestyret som skal ta avgjørelsen vil ha kun
ett alternativ til sammenslåing. Å fortsette som egen kommune er det vel ingen som ser som realistisk lengre.
Etter min mening må innbyggerne
på Bergsøya, Storlandet, og Gjemnesstranda, sjøl ta et initiativ snarest for å
komme i gang med alternativ utredning

av kommunesammenslåing. Det er kommunevalg i år, og de nye representantene skal etter all sannsynlighet foreta
skjebnevalget for Gjemnes Kommune.
Listekandidatene og de politiske partiene
i kommunen må presses til å ta standpunkt til kommunens skjebne før valgdagen, dersom innbyggerne skal ha et reelt
valg i dette spørsmålet.

> Støtte:

> Friluft:

10.000 kroner fra M&R Fylke
tildelt UL Framskritt, Storlandet

And the
winner is…

Tekst: Sissel Kamsvåg

På tampen av år 2010 var U. L Framskritt på Storlandet så heldig (etter søknad) å bli tildelt ”lavterskelmidler” på
kr 10.000,– fra Møre og Romsdal Fylke.
Det er ikke dagligdags at vi får tildelt
offentlige midler, så dette var særdeles gledelig for både ungdomslaget og
spesielt for trimgruppen på Storlandet.
Hver tirsdag kveld kl 20.00 samles en
trivelig gjeng i ungdomshuset på Storlandet for å drive litt fysisk aktivitet.
Denne aktiviteten har pågått nå i flere

år, med enkle midler og etter linjegymnastikk-prinsippet. Deltakerne er i alle
aldre, fra 30 til 75, kvinner og menn.
Midlene som vi var så heldig å få fra
M&R Fylke har i sin helhet gått til innkjøp av trim-utstyr som skal kunne være med og bidra til at deltakerne får litt
mer variasjon i øvelsene og forhåpentligvis inspirasjon til videre aktivitet.
Trimgruppen tar gjerne imot flere
deltakere på tirsdagskveldene, det er
sosialt og man trimmer etter sitt eget
tempo og nivå. Ta gjerne en tur innom
og se om dette er noe som passer deg!

3PÅGATEN:

Hva synes du om at det blir innført generell eiendomsskatt i Gjemnes?
Bergsøy:

Geir Ove Holm (Næringsdrivende): Det liker jeg ikke. Skal skatten økes, må det gjøres
for alle. Ikke bare for de som har investert i en bolig.
Trygve Gimnes: Nei! Kommunen
får disponere midlene sine på en bedre måte! Ser ikke at eiendomsskatt løser dette.
Johan Brandvik (Gårdbruker): Vil ikke ha eiendomsskatt i Gjemnes. Meget negativt for
tilflytting. Det trenger vi!

Gjemnes:
Hallvard Hyllnes (uførepensjonist): Liker ikke at det blir mer skatt å betale. Eiendomsskatt slår usosialt ut.
Ola Eldar Gimnes (Seniorkonsulent, Gjemnes Kommune):
Har forståelse for behovet for økte skatteinntekter. Innbyggerne forventer bedre og flere
kommunale tjenester og kommunens inntekter må økes for å tilfredstille alle krav og
forventninger til Kommunen. Tone Grønseth Åndal. (Omsorgsarbeider, Gjemnes
Kommune): Syns ikke noe om økt skatt, men har egentlig ikke satt meg så mye inn i
konsekvensene enda. Liker det ikke.

Storlandet:

Ola Øverland: Det er synd at dette blir innført. Hadde Gjemnes skole fått bestå skulle
jeg med glede sett frem til å bidra, men slik som situasjonen nå står blir dette regelrett for
dumt!
Merete Stokke: Syns jeg betaler nok i skatt og avgifter. Jeg er i mot innføring av
eiendomsskatt.
Leif Eltvik: Dette er lite gjennomtenkt. Men det blir snart kommunevalg.

www.gjemnes-ytre.no

Thomas Astad, 7 år, Batnfjordsøra! Vi
gratulerer med nye iPod nano! Hovedvinneren for YTRELØPEREN 2010 ble
trekt på juletrefesten på Grendahuset
Fjordgløtt. Også i år skal Friluftsgruppen legge tilrette turstier og -mål med
nye kodeord. Følg med og gled deg til
en ny tursesong 2011. God tur!

Lykkeliten Barnehage:

Gutt, 3 år, har kledd seg ut med
prinsessekjole, men så ikke særlig
fornøyd ut med klesvalget. Barna
spurte om han ville leke, men han
ville helst bare sitte å furte litt.
Da voksen sier: ”Han er litt furten
denne gutten, kanskje han er prinsessen på erten i dag!” Gutt 3 år utbryter: ”Jeg er ikke prinsessen på
erten! Jeg er tornerose!!”

> fra Forslagskassen:

Gravminner
GY skal undersøke om
det foregår gravminneregistrering i kommunen for nettsiden:
w w w. d i s n o r g e . n o/
gravminner/. På denne siden ønsker DISNorge å samle alle gravminner i Norge.
Dersom det er ikke igang skal Kulturgruppen prøve å finne frivillige til å registrere og sende inn tekst og bilder.

