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Hva skjer?
Storlandet:
Ungdomshuset:
• Trim hver tirsdag
• Julebord 20. november, kl 19.30
• Julemesse 5. desember, kl 12-16,
Salg av håndverk, kunst og andre
ting som kan være aktuelle jule
gaver. Utstillere/selgere som
ønsker å delta/bestille stand,
kontakt Ingrid R. Bolli,  
tlf. 97742866
• Juleverksted for barn
12. desember kl 11-13, julekake
og kakao, avgift: 20 kr
• Juledans med NAKO!
2. juledag, 26. des. kl 22-02,
entre kr 150

Bergsøy:
Ungdomshuset:
• Juletrefest i romjula
(tidspkt annonseres senere).
• Romjulsfest (dansefest)
5. juledag

Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt:
• Viltaften 27. november
• Juletrefest 29. desember

Asfalt og skilting
på Bergsøya
Innbyggerne på Bergsøya og beboerne i
boligfeltet sier at det er positivt at det endelig er satt opp fartsskilt på Bergsøya.

Plasseringen av skiltene er riktig, men
fartsgrensa må være feil, påpekes det
i brevet som Trafikkgruppa i Gjemnes
Ytre (på vegne av innbyggerne på Bergsøya) har sendt til Gjemnes kommune.
Fartsgrensen i Bergsøya Boligfelt er nå
satt til 50 km/t, noe som Trafikkgruppa i sitt brev sier er direkte trafikkfarlig. Skal fartsgrensen settes ned til 30
km/t så kreves etablering av ”fartsdumper” på strekningen, noe bebyggere på
Bergsøya nå ber om. Og til alt overmål
er det heller ikke skiltet fartsgrense
forbi barnehagen, noe som tilsier at
det der i realiteten er fartsgrense på 80
km/t. Statens Vegvesen argumenterer
på sin side med at det ikke er mulig å
kjøre i 80 km/t forbi Barnehagen, noe
beboerne synes er et argument som
mildt sagt ikke holder vann. Likeså kreves det at det må det settes opp autovern der, i dag er det bare netting mot
veien på øvresida av barnehagen, som
rundt alle barnehager. Når det ikke står
noe skilt med fartsbegrensning, vil det
si at en bil kan komme i 80 km i timen
forbi og rase rett ned i barnehagen. Det
påpekes også i brevet til Gjemnes kommune et ønske om belysning på bus�stoppene på Bergsøya. Både stor trafikk
og 80 km i timen skal være argument
nok for å sette opp gatelys. Til slutt påpekes det også at Bergsøya fortsatt har
dårlige kommunale grusveier som sårt
trenger til asfaltering.
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> rekaktørens hjørne:
		
Sissel Kamsvåg | Sjefredaktør

Er vi Nordmøringer
eller Romsdalinger?
Ja, det er spørsmål som vi bør stille
oss selv i tiden som kommer. Som
vel de fleste vel har fått med seg
pågår det en diskusjon om mulige
kommunesammenslåinger i regionen vår, og også de folkevalgte i
Gjemnes kommune har satt dette
på dagsorden. Kommunestyret har
satt ned en styringsgruppe, identisk med formannskapet, med tanke på at kommunen eventuelt inngår i et kommunesamarbeid. Denne
styringsgruppen skal til alt overmål utarbeide sitt mandat selv! Som
vanlig har vi ingen representant fra
våre kretser i dette forumet, og da
sier det seg selv at våre interesser
ikke blir godt nok ivaretatt. Hva synes så innbyggerne i kretsen vår om
dette? Skal vi bare håpe på det beste
resultatet for vår del og la andre bestemme hvor vi hører til, eller skal
vi nå engasjere oss i denne saken?
Jeg utfordrer folk i kretsene om å
tenke over dette spørsmålet, og sender ballen videre til styret i Gjemnes Ytre som kan være med og legge
tilrette for folkemøter/diskusjoner
i kretsene våre om dette viktige temaet og som forhåpentligvis kan
ende opp med en klar røst fra oss i
ytre til styringsgruppen i Gjemnes
kommune.
Ellers hadde det vært kjekt med litt
tilbakemelding på stoffet vi presenterer i Ytre Nytt, er det noe som
mangler, forslag/innspill til forbedringer, skal vi sette fokus på et
spesielt tema? Kommentarer mottas med takk (se eget adressefelt for
henvendelser).
Ha en fin førjulstid!

Fakta Ytrenytt
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> bygdemobilisering:

Gjemnes Ytre 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.
Det var en konferanse for engasjerte
folk fra mange steder som har fått midler til å bygge opp et grunnlag for mer
aktivitet og attraktivitet til sine respektive bygder. Etter omvisning i Stranda
kjørte vi i buss til Hellesylt som ble kåret til utviklingsbygd 2009. Samling
på Peer-Gynt-galleriet med god lokal
mat, omvisning på Helset – en naturperle med noen gårdsbruk, en innflyttet kunstner og en meget bratt fjellvegg
og idyllisk innsjø – som skal utvikles
og tilrettelegges for større mengder av
turister. Turistene skal komme med
cruise-skip når dypvannskaia på Hellesylt står ferdig neste år. Vi fikk omvisning hos Hellesylts største arbeidsgiver, Ringdal slakteri. En bedrift med
70-års erfaring, 60 tilsatte, brede produktspektre og en veldig glad, ener-

gisk og stolt sjef som presentere firmaet sitt i en ganske ”kjølig” rundtur.
Deretter fikk vi en liten framføring:
”Peer Gynt” med de fantastiske treskjæringene fra kunstneren Oskar Paar som
kulisse – og med Oskar Paar som forteller. Det var satt opp langbord i galleriet og vi fikk servert en nydelig 3-retters middag med vin. Dagen etter var
fylt med foredrag fra prosjekt og personer som hadde forskjellige erfaringer og kunnskaper å formidle. Mange
spennende idéer, tanker og resultater!
Vi diskuterte og skrev ned en lang liste
med idéer som kunne gjennomføres i
Gjemnes Ytre. Men det viktigste spørsmålet må vi forske litt videre på: Hvordan får vi med oss flere innbyggere her
ute i bygdene til å engasjere seg i samfunnet? Bygdemobilisering er en tålmo-

> Storlandet:

Nyoppusset
ungdomshus
– oppfordring til bygdefolket!
Siden sept 2010 har ungdomshuset på
Storlandet vært under innvendig op�pussing og fremstår i dag så flott som
aldri før! Oppussingen har kostet mye,
både i penger og tid, og en stor takk rettes til de personer som trofast har stilt
opp på dugnad for å få til dette løftet
og til de som har bidratt økonomisk i
forbindelse med dugnaden. Med husets
nye store kjøkken og oppussingen som
har blitt gjennomført nå i høst er det
grunn til å være stolt over bygdas eget
hus, eid av bygdefolket.
Ungdomslaget har nylig fått tilsagn fra
M&R Fylke om midler til innkjøp av
trimmateriell (lavterskel-tilskudd), slik

at de som bruker lokalene til trim på
tirsdagskvelder snart vil få flere muligheter til varierte øvelser og bedre treningsmuligheter.
Det er mange medlemmer i ungdomslaget som trofast betaler medlemskontingent, det er til og med flere støttemedlemmer over 80 år fra bygda samt
mange utflyttede Storlendinger som og-

Tror du Nord Europas største containerhavn blir
etablert på Høgset i 2014?
Bergsøy (2-på-gaten)

Halstein Storvik: Neppe!
Kåre Storvik: Nei, for stort og for rask framgang. De som
står for planene, har hatt flere prosjekt som ikke er blitt realiser. Er det noen som har etterlyst en container på disse breddegrader? Har liten tro på at dette blir realisert, selv om
kommunen så sårt trenger disse arb-plassene. For stort.

Gjemnes:

Roger Mork, Trygdet: Håper det blir etablering men føler at det er usikkert.
Finn Ove Herskedal, Bygningsingeniør: Tror dette er veldig urealistisk.
Rolf Høgset, Yrkesfisker: Nei dette har jeg ikke tro på.
Ole Eivind Røvik: Ja.

Bergsøy barnehage
skal besøke Batnfjord
sykehjem 13 desember.
De skal feire Luciadagen der.

så er støttemedlemmer, en stor takk til
alle disse støttespillerne! Til tross for
dette er det mange beboere i ”sin beste
alder” på Storlandet som ikke betaler
medlemskontingent, grunnen til dette er vel ingen hemmelighet; det er en
oppfatning om at dersom man ikke er
medlem slipper man å bidra ifm arrangementer, som å være vakter ved fester
for eksempel. Styret i ungdomslaget tar
ikke på seg oppgaven med å drifte huset for egen del, men fordi de mener at
det er viktig å holde i hevd bygdas eget
samlingssted på vegne av alle innbyggerne. Og for å holde i hevd og ta vare
på huset, er laget avhengig av støtte fra
folket i bygda, ikke minst økonomisk
som f.eks gjennom medlemskontingenten. Det oppfordres derfor om at flest
mulig betaler medlemskontingenten
for 2011 når neste innbetalingsblankett
kommer i postkassen utpå våren kommende år. Tusen takk :)

> Friluft:

3PÅGATEN:

Storlandet:

dighetsprøve. Og det er ikke et problem
men en utfordring! Og en utfordring er
det også å takle alle nye situasjoner bygda vår er utsatt. For eksempel ideen om
containerhavn på Storlandet som truer
å utslette halve bygda og dermed ødelegging av et viktig område og mulighet
for tilflytting og trivsel. Vi dro tilbake
fra Stranda med mye nytt, klare mål og
ny inspirasjon. Vi takker fylket for turen og vi vil gjerne invitere bygdefolk å
bli med på tur neste år! Referat, bilder
og filer fra konferansen er lagt ut for
nedlasting på hjemmesiden til Gjemnes
Ytre www.gjemnes-ytre.no.

Gunn Rigmor Astad: Nei.

Helge Løbergsli: Nei.

www.gjemnes-ytre.no

Ytreløperen 2010
Fristen for innsending av
turskjemaer for Ytreløperen gikk ut 31. oktober og vi
har fått 14 konvolutter med
ferdig utfylt skjema. Like
mange barn som voksne
var ivrig å ta utfordringen å
finne det riktige løsningsordet: Gjemnes Ytre. Vi har fått positive
tilbakemeldinger på tiltaket men også
fått tips og kritikk på enkelte punkter
når det gjelder stimerking og kart. Premietrekning foretas på Juletrefesten
i Grendahuset Fjordgløtt på Gjemnes
Strand onsdag 29. desember 2010!

