
Gjemnes og Storlandet grendautvalg 
og Bergsøya grendalag har søkt om 

B Y G D E -
U T V I K L I N G S -
M I D L E R  

til bygdemobilisering 2008
(fødselspenger)

Kostnadsoverslag
(med forbehold om endringer)

 2009 2010 2011
Egeninnsats   
Møter i prosjektledelse 
og arbeidsgrupper 10 000 10 000 10 000
Åpne folkemøter 5 000 5 000 5 000
Dugnadsarbeid 85 000 85 000 85 000 
SUM 100 000 100 000 100 000
    
Utlegg   
Utvikling og drift av nettsted 65 000 45 000 45 000
Etablering og drift av IT-verktøy 5 000 5 000 5 000
Konsulenttjenester  40 000 40 000
Studietur 20 000  
Markedsføring 10 000 10 000 10 000
SUM 100 000 100 000 100 000

Sammensetning av styret til prosjektledelsen
Leder: Heidi Høgset
Nestleder: May Anita Dønheim Berge
Kasserer: Arild Stølan
Web/Design: Madlen Behrendt
IT-ansvarlig: Arne Tømmerbakke

Stokkdalen
Turstien tar form.
Prosjektgruppa er

godt i gang.

Motorcross
En gruppe 

arbeider med en  
idé på Høgset.

Webside
Logo og infor-
masjon lages.

Barnehagen
Planlegging har

kommet langt og 
folkeinteresse

er stort.

Trafikk- 
sikkerhet

Beboere og trafik-
kanter på Storlandet 

krever tiltak

GL Bergsøy GL Gjemnes

Storlandet

Gjemnes
Ytre

Dette kostnadsoverslaget må oppfattes som 
foreløpig, med forbehold om endringer etter 
hvert som det blir mer klart hvilke aktivite-
ter prosjektet vil omfatte. Vi mener det er 
avgjørende for at prosjektet skal lykkes at 
enkeltpersoner ikke blir overbelastet med 
frivillig arbeid – ansvar for kontinuerlig opp-
følging må godtgjøres, slik at det kan utføres 
innenfor vanlig arbeidstid. Dette gjelder først 
og fremst arbeidet med utvikling og drift 
av nettstedet. Vi har også tatt med midler 
til konsulenttjenester, med tanke på leie av 
f.eks. en landskapsarkitekt til utforming av 
danseplatting og tilhørende sanitæranlegg 
i Ikornneset Fornminnepark, crossbane på 
Høgset, el.lign. Det er selvsagt uklart på det 
nåværende tidspunkt hva som vil bli utført på 
dugnad, og hvor omfattende dugnadsarbei-
det vil bli, men det mangfoldet av ideer som 
kom fram på bygdemøtet kan ikke under 
noen omstendighet realiseres uten omfat-
tende dugnadsarbeid.

Tursti
til Bergsøy-

toppen

Gatelys
Sikring av

busstopp med
gatelys på
Bergsøya 



Folkemøte 1. april 2008
Planen med folkemøtet var å få til en idemyldring som 
kunne danne grunnlaget for en søknad om bygdemo-
biliseringsmidler. Det ble sendt ut en invitasjon til alle 
husstander innenfor Gjemnes skolekrets gjennom 
posten. hoppid-konsulent Arnar Lyche fra landbruks-
kontoret i Gjemnes fi kk i oppdrag å orienteringe om 
hoppid-ordningen for bygdemobilisering. Dessuten 
kom ordfører Knut Sjømæling for orientere om bygge-
planene ved skolen. Det var et godt oppmøte av folk i 
alle aldre. Etter den innledende orienteringsrunden ble 
møtelyden delt inn i grupper som fi kk i oppgave å lage 
tankekart med ideer/visjoner for utvikling av bygda. 
Resultatene blir til slutt presentert i plenum.

Oppsummering av ideene som ble presentert i plenum:
 • Oppvekst: Skolebygg, barnehage, allaktivitetshus, 
  ballbinge, storkjøkken, barne- og ungdomsklubb
 • Næring: Kiosk på høgset, felles sykehus for 
  Nordmøre og Romsdal 
 • Eldre: Foredrag om gamle dager, kurs, 
  sammenkomster  
 • Kultur: Museum, restaurering, platting til dans, 
  midtsommerfest, kirka, bygdevandring, 
  dampbåtkai/ferjeleie, gamle ferdselsårer, 
  gamle bruer
 • Kommunikasjon: Web, datakurs, avis, tavler, 
  gang- og sykkelveier
 • Fritid: Trim, båtliv, fl uebinding, småbåthavn, 
  gjestebrygge, badeplasser, sanitæranlegg, 
  lysløype, motorsport
 • Bolig: Tomter, ”Hilseminister”
 • Natur: Turstier i Stokkdalen, kulturlandskaps-
  prosjekt, turstier for funksjonshemmede, 
  gapahuker, benker og infotavler, fi skeplasser, 
  parkering, videreutvikling av Ikorneset

Denne oppsummeringen viser et stort mangfold av 
ideer, og det er ikke mulig å realisere alt. Samtidig er 
det klart at vi har et godt grunnlag for et bygdemobili
seringsprosjekt. Prioritering mellom gode ideer må bli 
en del av prosessen. Etter møtet har grendautvalgene 
har hatt et oppfølgende møte der vi ble enige om 
videreføring av denne prosessen.

Bakgrunn
Ytre Gjemnes har lenge vært preget av gardsnedleg-
gelser, frafl ytting og forgubbing, og det har vært van-
skelig å holde i gang de lag og organisasjoner som en 
gang satte sitt preg på bygdelivet. Synkende elevtall 
ved barneskolen har medført fl ere omganger med de-
batt om skolenedleggelse, sist nå i løpet av vinteren 
2007/08. 

Til tross for disse dystre tendensene, har vi de siste 
årene fått en liten bølge av innfl yttere, som har skapt 
et lite blaff  av håp for framtida. Det var dette håpet 
mange følte ble utfordret da skoledebatten blusset 
opp igjen i vinter, noe som provoserte bygdefolket til 
handling – aldri har lokalavisene mottatt fl ere leser-
innlegg herfra enn i forbindelse med denne debatten!

 

Initiativ
Denne situasjonen var utgangspunktet da de to gren-
dalagene innenfor skolekretsen tok initiativ til et fel-
les bygdemobiliseringsmøte tirsdag 1. april 2008. 
Dette initiativet var et resultat av et orienteringsmøte 
på kommunestyresalen torsdag 7. februar 2008, der 
grendalagene ble oppmerksom på de mulighetene 
som ligger i bygdeutviklingsmidlene under hoppid-
ordningen. 

De to grendalagene representerer kretser som er 
adskilt av Krifast-bommen på Bergsøya, men vi deler 
den samme barneskolen og den samme kirka, og når 
bomstasjonen fjernes, håper vi å bli sterkere knyt-
tet sammen. Det var derfor en naturlig tanke å stå 
sammen om et bygdemobiliseringsprosjekt i kjølvan-
net av skolestriden, som nå må være tilbakelagt.

Gjemnes og Storlandet grendautvalg 

og Bergsøya grendalag inviterer til 

B Y G D E M Ø T E T  

i Gjemnes skole

1. april 2008
kl. 20

Tema: bygdemobiliseringstiltak gjennom  

bl.a. småsamfunnsprosjekt hoppid.no. 

Arnar Lyche fra kommunen skal informere om  

prosjektet “Helhetlig satsing på entreprenørskap  

som utviklingsstrategi”.

Det blir også en orientering om byggeplanene

på Gjemnes skole ved byggekomiteen.

Vi inviterer alle til å bidra med idéer til kultur,

oppleving, oppvekst/livsløp, natur, miljø og

næring i bygda. Hver enkelt kan bidra til å løfte 

samfunnet vårt.

Vel møtt!

Bolyst og verdiskaping! 

Å komme sammen

er begynnelsen.

Å holde sammen

er fremskritt.

Å arbeide sammen

er suksess.

Henry Ford

Ide for bygdemobiliserings-
prosjekt
På dette møtet ble det besluttet å opprette en fel-
les prosjektledelse med ansvar for nettverksarbeid, 
koordinering og informasjonsformidling. Denne 
prosjektledelsen skal registreres i Brønnøysund som 
et ideelt lag, med navn Gjemnes Ytre. Vi ser for oss 
at kommunikasjonen rundt prosessen starter online 
med nav i en webside (for utadrettet kommunika-
sjon) og et intranett (for intern kommunikasjon). 

Nettstedet skal være et elektronisk møtested for alle 
deltakere i prosessen der de kan formidle informa-
sjon til bygda. Sidene må følges opp av en webre-
daktør/designer kontinuerlig slik at informasjonen 
der ikke blir utdatert. Intranettet er tenkt som et 
møtested for prosjektledelsen, som kan redusere 
behovet for å møtes fysisk for hver minste ting.
I tillegg til den elektroniske kommunikasjonen må 
vi markedsføre prosjektet overfor bygdas befolk-
ning gjennom fl ygeblad i posten slik at vi også når 
dem som ikke har tilgang til internett. Etterhvert 
som prosjektet utvikler seg ønsker vi å markedsføre 
det gjennom massemedia, rettet både mot bygda og 
potensielle tilfl yttere.

For å komme i gang ønsker vi å gjennomføre en 
studietur for å hente inspirasjon og lære av andres 
erfaringer. Allerede på folkemøtet var det rundt 30 
personer som tegnet seg på en liste for frivillige, 
som dermed har sagt seg villige til å stå til disposi-
sjon for prosjektet. Disse må få tilbud om å bli med 
på denne inspirasjonsturen.

Framdrift
Basert på resultatet av følkemøtet ser vi grunnlag for 
3-4 underprosjekt med egne arbeidsgrupper. Det fi ns 
allerede grupper som arbeider med fl ere av de ideene 
som kom fram på møtet, men de arbeider mye alene. 
Prosjektet kan bidra til at deres arbeid blir lettere, og 
dermed får større muligheter til å lykkes. Det gjelder 
bla.a. grupper som arbeider med etablering av en 
barnehage på Storlandet, opparbeidelse av en tursti i 
Stokkdalen, motorcrossbane på Høgset, m.m.


