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Husk: Ut på tur aldri sur :)
oktober!
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Sissel Kamsvåg | Sjefredaktør

Storlandet:
Ungdomshuset:
• Linedance og Zumba
hver mandag (etter oppussing)
• Trim hver tirsdag
(oppstart etter oppussing).
• Sanitetsbasar/sosialt samvær
søndag 31. okt kl 14.00. Salg av
middag, kaffe og kaker (basarbøker går ikke rundt denne gang)
• Julebord 20. november
• Juleverksted for barn (tidspunkt
annonseres i neste utgave)
• Julemesse (tidspkt annonseres
i neste utgave)
• Juledans 2. juledag

Bergsøy:
Ungdomshuset:
• Julebord 13. november
(avhenger av antall påmeldte)
• Juletrefest i romjula
(tidspkt annonseres senere).
• Romjulsfest (dansefest)
5. juledag

Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt:
• Kunstutstilling med kafé og
kulturell innslag 17./24./31. okt
og 7. november
• Viltaften 27. november
• Juletrefest 29. desember

Det skrives mye for tiden i avisene om Krifastområdet som et fremtidig vekstområde,
det kan bli et område med mye tilflytning
sier ordføreren. Ja så attraktive er vi at vi
bare så vidt slapp unna innkreving av kommunal eiendomsskatt, for denne gang!
Vi har faktisk fått en del tilflytting i kretsene våre i løpet av de siste årene, både norske og fra andre land. Det oppfordres til å ta
disse vel i mot slik at de føler seg hjemme
der de bosetter seg, de er en kjemperessurs
som vi skal ønske velkommen til bygdene
våre. Avslutningsvis oppfordres det til å nyte høstværet.

> brennpunkt:

Containerhavn
Tekst: Sissel Kamsvåg | Sjefredaktør
Mandag 11. oktober ble det arrangert folkemøte og informasjon på Grendahuset
Fjordgløtt om mulig etablering av nord Europas største containerhavn ved i området
Høgset – Grønset. Det møtte mye folk, mellom 80-85 personer, flesteparten var nok
fastboende fra Storlandet, samt berørte
grunneiere og hytteeiere fra Grønset.
Representanter fra Nor Trust Invest A/S informerte om planene og sa mellom annet at
de nye mulighetene for skipstransport gjennom Nordøst-passasjen vil gi uante muligheter for raskere og mer kostnadseffektiv
skipstransport til og fra Europa til Asia og
USA’s vestkyst. Nor Trust Invest A/S presenterte planene for prosjektet slik:
• Kailengde på 1,2 km, med innregulert
mulighet for utvidelse med ytterligere
500 meter. Eksisterende kailengde på 850
meter slåes sammen med dette, noe som
gir en total kailengde på vel 2 km i første
omgang.
• Kapasitet på mer enn 1,2 millioner
containerenheter pr år.
• 10 faste containerkraner på området
i tillegg til mobile kraner.

Illustrasjon: Nord Trust Invest AS

Hva skjer?

Velkommen til ny utgave av Ytre Nytt! Da
er julebordssesongen i gang, og som vi ser
av aktivitetskalenderen arrangeres det også julebord for ”allmuen” rundt omkring i
bygdene våre. I tillegg planlegges det flere
aktiviteter med jul som tema (juleverksted,
julemesse, juletrefest, juledans osv). Nok en
gang oppfordres folk om å støtte opp om lag
og foreningers aktiviteter i bygdene våre,
det legges ned mye frivillig arbeid og energi
i forbindelse med disse arrangementene, og
deltakelse fra bygdefolket er viktig for opprettholdelse og videre drift av både lag og
hus som vi har i alle våre tre bygder.

• Behov for å regulere et område på totalt
2,5 km2 til havn og omkringliggende
næringsområde.
• Anslår opp mot 300 arbeidsplasser ved
havneterminalen, i tillegg kommer evt
arbeidsplasser ved andre bedrifter
som etablerer seg i området.
• Planlegger med anleggsstart i 2012 og
driftsstart i 2014.		
>>
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> Brennpunkt containerhavn:
Gjemnes kommunes kommentarer
til planene/prosjektet:
Ordføreren uttalte seg positiv til enhver etablering i kommunen, men ser i dette tilfellet
mange dilemmaer. Den store utfordringen
innledningsvis er at kommunen ikke innehar kompetanse på etablering av kaianlegg
av en slik størrelsesorden, og slik kompetanse finnes heller ikke på fylkesnivå. Det
betyr at kommunen vil måtte søke bistand
fra statlig hold, og dette vil nødvendigvis
påvirke den videre planprosessen i følge
ordføreren.
• 90 % av containerlast vil være i transit
(omlastes fra skip til skip for videretransport).
• Behov for kjøle- og frysekapasitet på
området.
• Etablering av skipsmeglervirksomhet
(for frakt) Kristiansund.
• 32–40 eiendommer blir direkte berørt
av utbyggingen.
• Planene vil ikke direkte berøre
Ikornneset.
• Omlegging av FV 279 inn mot fjellfoten.
• Det skal være en god og solid prosess med
hensyn til taksering av eiendommer og
erstatningsutløsning.
Dette var en kort oppsummering av momentene som ble berørt under selve presentasjonen av planene. Kart og flyfoto over
området ble videre presentert, og man fikk
et inntrykk av størrelsen på området som
blir berørt.

Hvordan skal så dette prosjektet
finansieres?
I følge Nor Trust Invest A/S vil prosjektet
kunne være interessant for store, tunge aktører med investeringsinteresse i havner,
flyplasser og andre logistikkprosjekter. Det
er pr i dag ingen investorer som har sagt seg
villig til å gå inn med midler i prosjektet,
men dette forventes avklart innen utgangen
av 2010.

Planprosessen videre:
• Nor Trust Invest A/S søker å inngå en
intensjonsavtale med Gjemnes kommune.
• Kommunedelplanen for området
utarbeides på nytt, sendes på høringsrun
de og godkjennes av kommunestyret.
• Konsekvensutredning utarbeides. Dette
må nødvendigvis bli en omfattende utredning (konsekvenser f.eks ved forurensning, infrastruktur, støy, kulturminner, risiko, sårbarhet osv). Bygda og
innbyggerne skal involveres sterkt i
denne utredningen.
• Reguleringsplan (for selve industriområdet).

Redaktørens kommentar:
Til tross for stort oppmøte ved folkemøtet
var det påfallende få spørsmål fra de fremmøte, bortsett fra noen av de berørte hytteeiere i området. Hvordan man skal tolke dette
er noe uklart. Kan det være fordi folk ser på
dette som et ”luftslott” eller er folk flest udelt
positive til denne planlagte etableringen?
Redaktøren i Ytre Nytt påberoper seg derimot
å ha enda mindre tro på at prosjektet vil bli
realisert nå enn tidligere. Dels på grunn av
at aktørene ikke har greid å knytte til seg tilstrekkelig fagekspertise på logistikk og havnedrift, spesielt med tanke på at det planlegges for nord- Europas største containerhavn.
Det at Nor Trust Invest A/S har fått med seg

3PÅGATEN:

Hva hadde du gjort om du uventet fikk 15.000 kr
som du ikke hadde regnet med?

OKTOBER2010
representanter fra Veidekke og firmaet Cargo Tech er etter min personlige mening ikke
tilstrekkelig til å tiltrekke seg tunge internasjonale investorer. Et annet viktig moment er
at Norges hittil største havneterminal er under utbygging i Risavika ved Stavanger med
1800 meter sammenhengende havneområde
og planer om ytterligere utvidelse med tanke
på å tiltrekke seg flere internasjonale aktører
på containertransport. Men det er til syvende
og sist markedsaktørene som avgjør om Høgset er fremtidens knutepunkt for containertransport og i hvilken utstrekning de vil bruke havnen, og Nor Trust Invest A/S kunne i
løpet av seansen på Fjordgløtt ikke overbevise meg om at disse aktørene hadde meldt sin
interesse. Det siste momentet jeg vil trekke
frem i denne saken er omfanget av utredninger og planarbeid som må gjøres, med flere
statlige aktører involvert. Etter min mening
må en konsekvensutredning inneholde ikke
bare et lokalt (Gjemnes kommune) perspektiv, men dette er i høy grad en sak for flere
kommuner (Averøy, Kristiansund). Og med
tanke på økt trafikk langs hele norskekysten
via Nord Øst passasjen, som det ble sagt er
en del av grunnlaget for havneetableringen
på Høgset, vil dette også gi konsekvenser på
nasjonalt nivå som må utredes, og det er en
lang vei å gå. Det vil i alle fall ikke bli mulig å
stikke spaden i jorda i løpet av 2012 etter min
mening. Dette er redaktørens egen vurdering
og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktet
til øvrige aktører i Gjemnes Ytre.
S.K.

> gjemnesstranda:

Ventet i ett år
Hjertesukk fra Gjemnesstranda: Styret for
velforeninga på Gjemnesstranda har nå
ventet i ett år på svar fra Gjemnes kommune, på søknad om å leie areal for utvidelse
av parkering langs vegen opp til boligfeltet
på Gjemnesstranda (ved Fjordgløtt), samt
for bearbeiding til park/plen og stell av
areal mellom denne vegen og E39. Noen
bedre?
PS: Loppemarkedet ble en suksess med
samlet omsetning på over kr 15000,- som
kommer godt med til skifte av vinduer og
annet. Takk til alle kjøpelystne og loppebidragsytere. Det er ellers på slike dager vi
merker mangelen på parkeringsplass så vi
får håpe kommunen snart kan prioritere
behandling av søknaden vår.

Bergsøy

Rolf Stølan (Uførepensjonist): Hvis jeg fikk uventet 15.000 ville jeg betale litt gjeld.
Peder Dønheim (Entrepenør): 15.000 ville jeg bruke på en helgatur med kona til et
bedre hotell
Hanne Mala (Hytteboer på Bergsøya): Reise!

Gjemnes:
Solveig Haneseth, hjemmeværende: Jeg ville satt pengene i banken. En sydentur ved
passende anledning og kanskje et spa opphold kunne jeg tenkt meg.
Torgunn Hyllnes,
assistent ved Gjemnes Sykehjem: Jeg ville kjøpt møbler til min nyoppussede stue.
Emil Åndal, Skoleelev 8 klasse: Jeg ville kjøpt meg bærbar datamaskin og satt resten i
banken.

Storlandet:

Katrine Elise Sandvik (ungdomsskoleelev fra Bremsnes på besøk): Satt pengene i
banken.
Jan Anders Bø (gårdbruker): Kjøpt meg kajakk.
Jørn Harstad (gårdbruker): Betalt ned på lån.

www.gjemnes-ytre.no

Basar i Bergsøy Barnehagen
Fredag den 22.oktober holder
barna i Bergsøy barnehage basar
og salg av kaker, kaffe og saft. Vi
starter basaren kl 14.00 til klokken 16.00. Pengene som vi får
inn går til Forut prosjektet. I år
har barna blitt kjent med Indrani som er 5 år og er fra India. Vi
i Bergsøy barnehage ønsker alle
velkommen innom en tur!

