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Bomslutt!

januar2014
En god
grunn å
heise flagg!

Av Per Gimnes

H V A S K JE R?
Gjemnes:

Grendahuset Fjordgløtt:
• Karneval for barn! 1.–7. klasse på
Fjordgløtt, 21. Februar fra kl 18-20.
Salg av pølser, pizza, brus og godis.
Det blir også ”katta i sekken”! Billett
kr 30. Arr. Gjemnesstranda velforening.
• Årsmøte Gjemnesstranda Velforening
1. mars, kl 15. Vanlige årsmøtesaker
er på sakslista. Saker som ønskes opp
på møtet må sendes til Nils Høgset innen
20. februar. Kaffe og kaker etter
årsmøtet. Velkommen
• Årets balldag blir i slutten av mars,
dato er enno ikke bestemt.
• 17. mai: Også i år blir det stor 17. maifrokost på Fjordgløtt, der vi samles til
en fin start på Grunnlovsfeiringa.

Bergsøya:
•
•

Rekeaften med dans! 16. april
Årsmøtet slutten av februar

Storlandet:

Grendahuset:
• Årsmøte Storlandet Grendalag
23. februar, kl 20. Saker som ønskes
behandlet ved årmøtet må være styret i
hende innen 14. februar. (sendes til
Kari A. Bø eller Madlen Behrendt). 		
Velkommen!
• Påskebasar 11. april
• Påskedans 16. april
• 17. mai Kransenedleggelse ved bautaen
på Stokke, tog til Grendahuset.
• 17.mai-arrangement i Storlandet
Grendahus, salg av mat, kaffe, kaker, is,
brus og pølse. Leker for barna.
Flygeblad for påske- og 17. maiarrangementer vil bli sendt ut senere.
• Trim tirsdager kl 20-21
• Bordtennis torsdager kl 20-21
> For leie av u-hus, ta kontakt med
leder Kari Aamyri Bø.

Fakta Ytrenytt

> Formål: Informasjonblad for ytre Gjemnes
> Opplaget: 300
> Kontakt: Madlen Behrendt, Røvika, 6633
Gjemnes, Tlf. 97177219, post@gjemnes-ytre.no
> Distribusjon: Frivillige ildsjeler
> Gjemnes Ytre: www.gjemnes-ytre.no,
6633 Gjemnes, post@gjemnes-ytre.no

Regjeringsskiftet i 2013 fikk i vårt område den overraskende konsekvens at
bompengeinnkrevingen på Astad opphører knapt trekvart år etter at den begynte. Dette kan vi vel alle applaudere,
og samtidig aktualiserer det en problematikk jeg skrev om til et av fjorårets
utgaver av Ytrenytt, men som dessverre
måtte utgå av plasshensyn. Den økonomisk/psykiske begrensningen som
bompengeinnkrevingen innebar blir
borte 28. 01. 2014. Regjeringen vil også
sørge for enklere fradeling og salg av
landbruksboliger, og boligprisveksten
har stoppet, så får vi håpe at ikke den
kommunale planlegging og saksbehandling skal bli den eneste gjenværende utviklingsbremsen.

Boligsalg og boligbygging på
Gjemnesstranda

Mange har hatt forventninger til endringer i vilkår for boligbygging og salg
av bolig til gode priser når bare nyvegen på Gjemnesstranda vart ferdig.
Det vil nok ta noe mer tid enn noen
få måneder før prisene stiger vesentlig,

og før ny boligbygging kommer og får
noe særlig omfang.
I høst har tre boliger/fritidsboliger
blitt avertert til salgs med prisforlangende som viser ganske store forventninger til et høyt prisnivå. Bare en ren
fritidsbolig er solgt og gikk, etter det
som blir sagt, betydelig (ca 20 %) under forventet pris. (nå har også dyrlege
Oppdahl fått salg på sin bolig med et
mindre prisavslag)
I sin åpningstale for Nye E 39 Astad –
Høgset uttrykte Ordfører Bjerkeset at vi
nå kan få byggefelt på Gjemnesstranda,
noe også tidligere ordfører Sjømæling,
poengterte da anleggsarbeidet med nyvegen startet for tre år (ca) siden.
To grunneiere sendte brev til kommunen om interesse for reguleringsendring for sine eiendommer med formål salg av tomter men har ikke fått
noen tilbakemelding. Kanskje var ordførernes, boligselgernes, og grunneiernes, forhåpninger vel optimistiske men
om de kan ha noen mulighet til å bli
oppfylt vet vi bedre om ca et år når tomtevalget for nytt sykehus for Nordmøre
og Romsdal er klart.
http://www.facebook.com/GjemnesYtre
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> TEMA:

Bruksnummer 6
Av Heidi Hogset

Like før slektsgarden på Høgset skulle
overdras til meg for snart 25 år siden,
oppdaget vi at eiendommen hadde to
matrikkelnummer – den var både bruksnummer 3 og 6. Dette med bnr. 6 var
ukjent for oss. Etter litt undersøkelser,
fant vi ut at bnr. 6 omfattet en flekk på
drøyt 100 m2 like utenfor inngangsdøra
til våningshuset. Hvorfor i alle dager var
dette utskilt som en særskilt matrikulert enhet? En granskning av grunnboka
gir ikke mange svar. Det går fram av den
at tre plasser ble utskilt og solgt rundt
1890, pluss minus et par år. Disse fikk
bnr. 4, 5 og 7! Men ikke 6. Merkelig.
Den eneste forklaringen jeg har fått på
mysteriet er en historie jeg ikke har kunnet bekrefte, men kanskje den faktisk er
sann? I følge denne skulle tomta ha vært
solgt til en venn av en av mine forfedre
(en tipp-tipp, antakelig) for at han skulle
oppnå stemmerett. Den ble så solgt tilbake straks stemmeretten ble utvidet slik

at dette arrangementet ble
overflødig. Hele tomtesalget var altså pro forma.
Stemmeretten i grunnloven av 1814 var knyttet
til at man betalte skatt,
og det var matrikkelen og
fast eiendom som var skattefundamentet. Fra valget
i 1885 ble stemmeretten
utvidet slik at det ikke lenger var krav om å eie fast
eiendom. Men før dette, var det vanlig
å skaffe seg stemmerett ved å kjøpe et
lite stykke verdiløs jord, ofte myr. Disse var derfor kjent som ”myrmenn”. Det
var partiet Venstre som tok opp Marcus
Thranes gamle ide om å kjøpe myrlapper
til eiendomsløse for at de skulle få stemmerett. I Levanger er det reist en minnestein over de lokale myrmennene.
Jeg ble aldri eier av bnr. 6. Året før generasjonsskiftet ble de to enhetene slått

> BERGSØYA:

sammen og bnr. 6
ble slettet. Vi får
tro vedkommende
som kjøpte tomta
brukte stemmeretten sin. I våre dager, da vi tar stemmeretten for gitt,
er det dessverre
mange som ikke
gjør det.

Minnestein over myr menn
på Ekne i Levanger
kommune. Kilde for bildet:
http://no.wikipedia.org/
wiki/ Myrmenn

> STORLANDET

Framover

Vinterkos på
lekeplassen

Av Kjell P. Dønheim
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Også om vinteren blir lekeplassen ivrig
brukt av store og små. Det kan settes
opp bålpanne enten til koselig bål eller
grilling. Det er veldig fint å sitte i gapahuken for å kose seg med varm kaffe og
kakao og god mat. Lille Olise vil heller
sitte på fanget til pappa Jørn Harstad.

Fylkesveiene og kommuneveiene på
Bergsøya har lenge vert i en så dårlig stand at de har vært direkte farlige
spesielt om vinteren uten autovern og
med stup rett utom kanten av veien.
Det har nesten virket som ingen har
brydd seg om sikkerheten til befolkninga her.
Nå har vi da endelig fått fast dekke med
autovern på fylkesveien, så en trenger
kanskje ikke være redd for å skli utfor
veien når det blir isete føre.
Dette er et stort framskritt, og veien ble bra untatt den farligste plassen
nemlig Bergejelen der ble det alt for
smalt. Men vi får håpe denne strekningen kommer på lista for utbedring.

Kommuneveiene er et annet kapittel, de
er i veldig dårlig forfatning.
Og moloen over til Måløya har et
gjerde som er så rustent at det minner
om Murmansk på 70-tallet, men – dette
er kommunens ansvar. Gjerde bør skiftes når Gjemnes kommer ut av Robekklista, og da bør det bli gjerde på begge
sider da det er uforsvarlig å sikre bare
en av sidene på moloen. Om vinteren er
det ofte bek mørt og med kraftige vindkast kan det lett føre til at både folk og
mindre kjøredoninger kan komme ut
av balanse og havne i steinfyllinga.
Det har vært hendelser med at folk
har kjørt seg ned i steinfyllinga både
med spark og sykkel, sånne hendelser
må det sikres mot.

www.gjemnes-ytre.no

Barnehage: Lykkeliten
Barnehage, Storlandet
3 jenter i alderen 3–4 år sitter å leker seg med dyr da det blir snakk
om brylupp! Og etter en stund med
diskusjoner hører jeg en av jentene
bryter gjennom:
”…jadda jadda, jeg skal gifte meg
med deg, men da må du ha på deg
en annen kjole altså!!!!”

