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Storlandet
Storlandet Grendahus: 

Juletrefest
3. juledag, 27. desember, kl 14-17 

Trim
Hver tirsdag, kl 20–21

Bordtennis
Kontakt Ketil Fjørtoft

> For leie av grendahuset ta kontakt
med leder Tommy Grønseth

Bergsøya
Bergsøy ungdomshus: 

Juletrefest
2. juledag, 26. desember, kl 14:00.  

Velkommen!

Fakta Ytrenytt 
> Formål: Informasjonblad for ytre Gjemnes 
> Opplaget: 300 > Årgang: 6. (siden 8/2010) 
> Kontakt: Madlen Behrendt, Røvika, 6633 
Gjemnes, Tlf. 97177219, post@gjemnes-ytre.no  
> Distribusjon: Takkes frivillige ildsjeler  
> Utgiver: Gjemnes Ytre, www.gjemnes-ytre.no,  
6633 Gjemnes, post@gjemnes-ytre.no

Gjemnes
Grendahuset Fjordgløtt: 

Tirsdagstreff
Første tirsdag i måneden, kl 19:30.

Middagsklubben
Alltid første onsdagen i måneden.

http://www.facebook.com/GjemnesYtre www.gjemnes-ytre.no
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> POLITIKK:

Valget 2015 sett 
fra ytre Gjemnes

Ved lokalvalget i september fikk 6 per-
soner med bosted i ytre Gjemnes fast 
plass i kommunestyret, mot 3 i 2011 (Jan  
A. Bø, Sp, Heidi Hogset, V og Marvin 
Skjerset, FrP), og 1 i 2007 (fra 2003 til 
2011 var Kristine Måløy, KrF eneste re-
presentant i kommunestyret fra ytre 
Gjemnes). De 6 som ble valgt inn i år er 
Johan A. Brandvik og Jan A. Bø, begge Sp, 
Kjell Per Dønheim og Erik A. Bakke, beg-
ge FrP, Per Jostein Halseth, Ap, og Heidi 
Hogset, V. I tillegg er Kjellfrid T. Blakstad 
blitt en hyppig møtende første vara for 
SV. Flere av disse har oppnådd sine verv 
som et direkte resultat av velgeraksjo-
nen Gjemnes Ytre organiserte før valget. 

 Da stemmesedlene ble talt opp, ble 
det fort klart at velgerne denne gang vir-
kelig hadde benyttet seg av mulighetene 
som fins for å påvirke ikke bare partika-
balen, men også personkabalen i kom-
munestyret. Det ble gitt mange person-
stemmer, både på «egen» liste, og ved 
overføring av navn fra andre lister. To 
forhold så ut til å være viktige for per-
sonstemmene. Det ene var bygdetilhø-
righet, der velgerne i ytre utmerket seg 
spesielt. Det andre var taktisk stemme-
givning med tanke på kommunerefor-
men, som slo særlig kraftig ut for Ap, si-
den partiet hadde to ordførerkandidater 
med motsatt standpunkt. Valgresultatet 
kan tolkes som et uttrykk for at velger-

ne heller mot nordmørsalternativet, der-
som kommunen skal bli med i en ny og 
større kommune.

 Ved konstitueringen av det nye kom-
munestyret fikk Heidi Hogset plass i 
formannskapet, som den første fra ytre 
Gjemnes siden 2003. Erik A. Bakke er 
blitt kommunestyrets representant i 
kontrollutvalget. Det gjenstår fortsatt 
noen valg til styrer, råd og utvalg, så de 
øvrige representantene fra ytre kan fort-
satt tildeles flere verv i tillegg til plassen 
i kommunestyret. Det er rimelig klart at 
både Kjell Per Dønheim og Kjellfrid T.  
Blakstad kommer til å delta i styrings-
gruppa for kommunereformen, som 
hhv. representant for opposisjonen og 
som tillitsvalgt for de kommuneansatte. 
Begge har allerede møtt i styringsgrup-
pa, selv om de formelt ikke er valgt ennå. 

 Året som kommer vil bli spennende 
for lokaldemokratiet, ettersom vi nå be-
finner oss i innspurten i kommunerefor-
men. Om bare et halvt år skal kommune-
styret bestemme hva slags kommune vi 
alle skal bo i om få år. Men først skal inn-
byggerne høres. Styringsgruppa ønsker 
både innbyggerhøring og folkeavstem-
ning, men aller først skal det kalles inn 
til folkemøte – antakelig bare ett, felles 
folkemøte for helekommunen. Det skjer 
på nyåret. Så det er bare å følge med!

Av Heidi Hogset / Foto: Romsdals Budstikke

Johan Aimar
Brandvik, Sp, 
(55)

Jan Anders Bø,
Sp, (54)

Per Jostein
Halseth, Ap,
(42)

Heidi Hogset,
V, (57)

Kjell Per
Dønheim, FrP,
(72)

Erik A. Bakke,
FrP, (36)

Vi ønsker riktig god jul
og godt nyttår!
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> AKTUELT:

> SAMFERDSEL:
”Dråpen i havet”
– et intervju med Lillian HarstadAS Gassvegen og 

opprusting av 
Storlandsvegen
Av Heidi Hogset

De siste månedene har det skjedd ting 
langs Storlandsvegen. Stikkrenner er 
blitt skiftet ut, det er kjørt mer grus 
på vegskuldrene, og på Stokke er det 
bygd ei ny bru. Mange lurer nok på om 
dette betyr at kommunepolitikerne, el-
ler muligens AS Gassvegen, endelig har 
tatt tak i problemene med vegen. Som 
gjenvalgt kommunestyremedlem og 
nyvalgt styremedlem i AS Gassvegen, 
skulle jeg gjerne påberopt meg noe av 
æren for at det endelig «skjer noe». 

Men den gang ei. Det-
te handler «bare» om 
periodisk vedlike-
hold av vegen, utført 
av vegeieren, dvs fyl-
keskommunen. Siden 
Storlandsvegen ikke er 
en kommuneveg, har 
kommunestyret intet 

direkte ansvar for den. Og AS Gassvegen 
har ennå ikke helt funnet ut hvordan de 
skal angripe det oppdraget de har fått av 
sine eiere, deriblant Gjemnes kommune. 
Dette oppdraget går bl.a. ut på å drive 
frem en varig løsning for trafikksituasjo-
nen på Storlandet. 
 Dessverre har styret for AS Gassvegen 
så langt opptrådt ganske famlende. Sty-
remedlemmene synes å mene at oppdra-
get de har fått er umulig å komme no-
en veg med, fordi det er så stor kamp 
om budsjettmidlene i samferdselssekto-
ren. Men det fins mange eksempler på 
vegprosjekt som så vilt urealistiske ut 
da ideen ble lansert, som likevel ble re-
alisert til slutt. Det gjelder bare å være 
sterk i troen, og stå på. Men det virker 
det ikke som om de nåværende styre-
medlemmene har tålmodighet til … unn-
tatt meg? 
 Vi som bor langs Storlandsvegen, har 
noen tanker om hva slags løsning vi øn-
sker oss aller mest. Det kan hende den 
løsningen faktisk er umulig. I så fall bør 
vi legge bort den ønskedrømmen, og hel-
ler sette oss et mål som er oppnåelig. 
Men samtidig bør vi ikke la de største 
pessimistene få råde grunnen alene. Ett 
sted i skjæringspunktet mellom realis-
me og optimisme fins en løsning vi kan 
leve med. Det må vi ha tro på, og tørre å 
ta kampen for. Og det håper jeg å få med 
meg styret i AS Gassvegen på!

Av Madlen Behrendt og Lillian Harstad / Foto: Lillian Harstad

Du har brukt høstferien din til å reise 
til Lesvos i Hellas – ett sted der mange 
flyktninger har kommet i land de siste 
månedene. Var du forberedt på det som 
ventet deg? 
 – Jeg var i grunnen forberedt på mø-
tet med flyktningene og på sterke sce-
ner. Mens vi var der ble det full stopp i 
båttransporten, det var ingen forberedt 
på. Flyktningebåtene ble plutselig stop-
pet av tyrkisk kystvakt samtidig som 
Hellas sin president var på besøk på Les-
vos, alt ble ryddet, flyktninger ble trans-
portert bort og svært få båter kom over. 
Mange frivillige ble da veldig frustrerte 
og miljøet blant de frivillige var ganske 
dårlig noen dager. Hvor kaotisk og van-
skelig det var å koordinere alle de fri-
villige var også ett sjokk. Veldig mange 
reiste uten å knytte seg til en større or-
ganisasjon eller gruppe, ingen ante hvor 
mange som var der, hvor lenge de skulle 
bli, hvor mange som skulle komme neste 
uke eller hvem som tok ansvar for hva.

Hva gjorde du konkret og hvor mange 
hjelpere var der? 
 – Hovedoppgaven vår var å ta imot bå-
tene når de kom inn, hjelpe flyktningene 
i land og evt. gi dem tørre klær, vann, me-
disinsk hjelp o.l. før de begynte å gå til 
nærmeste busstopp eller leir. Siden det 
kom så veldig få båter mens vi var der 
brukte vi mye tid til å rydde på lagre-
ne og å plukke søppel langs vegene og 
strendene. Akkurat i høstferie uken var 
det veldig mange hjelpere der, vi var til-

knyttet «dråpen i havet», i denne grup-
pen var det ca 40 stk. I tillegg kommer 
alle de som reiste uten å knytte seg til 
noen gruppe samt hjelpere fra diverse 
andre grupper og nasjoner. 

Fikk du kontakt og samtaler med 
flyktningene? Og hva var den mest 
pregende opplevelsen du hadde? 
 – Veldig få av flyktningene snakket en-
gelsk. De få som snakket var ofte ivrige 
etter å snakke med oss, mange var lettet 
og glade etter reisen så det ble mye tull-
prat og spøk. Jeg personlig hadde ingen 
veldig vonde opplevelser der nede, men 
jeg fikk høre mye. En av de jeg jobbet 
tett sammen med måtte ta imot ett spe-
barn som døde av nedkjøling på vegen 
over fra Tyrkia. De frivillige som hadde 
vært innom flyktningeleirene fortalte og-
så om forferdelige forhold. Det sterkeste 
inntrykket er kanskje stoltheten til Sy-
rerne, hvordan enkelte av dem ikke ville 
ha hjelp og hvor takknemlige de var for 
det de fikk. Hvordan mennesker stimlet 
til for å bidra med søppelplukking o.l. 
Jeg møtte en som hadde kommet over 
med båt to uker tidligere, med en gang 
han hadde fått registrert seg som flykt-
ning dro han rett tilbake til strendene for 
å hjelpe til som frivillig. 

Hva er ditt budskap til oss? 
Tja…  – Ta godt i mot disse menneskene, 
de har opplevd nok vondt og fortjener 
litt trygghet og ro. Om du ønsker å bidra 
på noe vis, eller å reise nedover, så gjør 
det gjennom en større gruppe eller or-
ganisasjon, de vet best hva som trengs. 

Noen linker til å tilby hjelp:
www.komfrivillig.no
www.rodekors.no
www.reddbarna.no
www.gjemnes.kommune.no


