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> valg:

Ønsket: Din stemme!
Av Heidi Hogset, kommunestyrerepresentant (V)

Hv a sk je r?
Gjemnes:

Grendahuset Fjordgløtt:
• Loppemarked  Lørdag, 24. august,
kl 10  / Vi tar imot lopper på fredag
ettermiddag. Evt. ring Roger Mork
tlf. 416 05 097. Velkommen!

Vi går mot et spennende valg i år. Mye
tyder på at den rød-grønne regjeringen
blir kastet, men hva får vi i stedet? Fire partier er enige om at de ønsker et
regjeringsskifte, men om alle fire vil
gå inn i den nye regjeringen, er umulig å si nå. Usikkerheten er bl.a. knyttet til om begge småpartiene i sentrum
kommer seg over sperregrensen. Selv
om de skulle gjøre det, kan de bli for
små til å få noen tyngde i forhandlingene om en felles regjeringsplattform.
Jeg tviler på om KrF og V vil være med
i regjeringen om FrP og H får flertall
alene, noe som ikke kan utelukkes slik
meningsmålingene ser ut nå. Skulle
småpartiene derimot til sammen få

> Bergsøya:

Bergsøya:
• Basar 22. september

Storlandet:

omtrent samme tyngde som FrP, vil det
bevege regjeringsplattformen mot sentrum. Jeg for min del tror det vil gjøre
en stor forskjell.
Denne gangen kan små marginer bli
helt avgjørende. Derfor er det viktig
med en høy valgdeltakelse. Så møt opp!
Kanskje er du ikke så ofte der valglokalet ligger. I så fall er forhåndsstemming et alternativ. Det viktigste er at
du stemmer.

Stor tingsvalg for kret
sene
Storlandet og Bergsø
y
på Storlandet Grenda
hus
9. september, kl 12:00–
20:00.

Vekst på Bergsøya
Tekst og foto: Kjell P. Dønheim

Grendahuset:
• Trim starter snart opp - tirsdager!
• Fotball ”Old boys” torsdager kl 20
• Julebord 30. november
• Juledans 28. desember,
musikk v/ Digitalkameratene
> For leie av u-hus, ta kontakt med
leder Kari Aamyri Bø.
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Mens Gjemnes kommune sliter med fraflytting og reduksjon i folketallet går Bergsøya i motsatt retning, med tilflytning.Dette er faktisk så stort at 14 tomter er lagt
ut for salg og 6 er allerede solgt og skal bygges. Peder Dønheim arbeider med veg,
vann og kloakk det er mye arbeid med dette da dette området er nytt. Alle tomtene
ligger rundt barnehagen, et fint svakt hellende og solrikt område. Dette gjør at
full drift av barnehagen bør være sikret.
http://www.facebook.com/GjemnesYtre
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> E39:

Ny (trafikk)tid langs Gjemnesstranda

> historie:

Fra slåttadagen
av Sissel Kamsvåg

Slåttadagen på Grønset lørdag 20. juli
ble i år som i fjor en suksess. Mange
hyttebeboere møtte frem også i år, men
også en del fastboende og folk fra nabobygder møtte opp, til tross for at det var
midt i ferietiden. Også i år var vi heldig
med været, de første regndråpene kom
når hesjene var kommet opp ! Damene
i nabolaget stilte med kaffe og vafler til
pausen, og vi avsluttet med utlodning
av høyet og slåttagraut på låven. Storfint besøk fikk vi også fra nabobygda
Eide av Odd Arne Halås og trekkspillet hans. Det resulterte både i allsang,
låvedans og mange gode historier med
påfølgende mye latter. Ikke nok med at
vi hadde en trubadur, men også Olav
Hammerstrøm stilte med sitt trekkspill
! Øystein Folden i M&R Naturvernforbund kom også i år og fortalte om den
sjeldne og rødlistede planten Solblom
som vokser på denne unike slåttemarken, og som er bakgrunnen for at vi
prøver å bevare lokaliteten og planten
ved å drive gammeldags slått der.
Gjemnes Ytre og Ytrenytt ønsker å takke alle fremmøtte og de som bidro både musikalsk og på annet vis på denne
flotte dagen. Vi gjentar suksessen neste
år og forventer også da godt fremmøte.

Vestlandsk
Vidsyn 2013

– kva er det som skaper vekst?

Tekst: Per Gimnes

Etter at nye E39 Astad-Høgset åpnet i vår
vart trafikken langs gamlevegen på Gjemnesstranda sterkt redusert. Traffikkstøy
hele døgnet er historie, og sykkelaktiviteten har tatt seg sterkt opp. Noe anleggstrafikk og gjennomkjøring er det fortsatt,
men i sommerferien har nok fotgjengere
med og uten barnevogn, trimmere, og
syklende, vært i flertall. Vi kan minnes en
trafikkmengde fra 1940-1960 årene som
noe tilsvarende.
Den tiden var vegen en god lekeplass for
unger i alle aldre. Biler hørte vi i god tid
og kunne ”gå til side”, farten var også lavere den gang og bilførerne var forsiktigere. Vegdekket var grus og godt egnet
til mange typer leik som å kaste på stikka, hoppe ruter, pelke pinn og lignende.
Idretter som lengdehopp, tresteg, løping

og så videre. Om vinteren var det mulig å
renne på spark, ski, og av og til på skøyter.
Den tiden ønsker vel ingen tilbake, ei heller den store trafikken som de siste årene har dominert langs stranda. Vi håper
at den planlagte oppmerkingen av gang/
sykkelveg på begge sider kommer snart så
vi unngår at det skjer påkjørsler eller andre ulykker i den situasjonen som er nå,
nemlig farligere enn noen gang. Unger og
voksne har vennet seg til å bruke vegen i
større grad enn før, men for mange ganger har vi opplevd at det er satt full trafikk på vegen igjen da nyvegen har vært
stengt i korte perioder. Stenging varsles
ikke til lokalbefokningen, og for barn på
tur alene kan dette komme som en overraskelse og skape farlige situasjoner.

> Barn og unge:

Flott lekeplass på Storlandet åpnet

Tekst og bilder: Madlen Behrendt

Der hvor bare skog og myr vokste vilt
før, står nå en av Norges fineste lekeplasser. Initiativtakere var bl.a. Rigmor
Aandal og Linn Chatrin Skjerset, og de
to holdt også talen på åpningsdagen.
Åpningsdagen ble markert med en fest
for store og små. Ingrid Runde Bolli bakte stor Lerøy-kake. Midlene som gjorde
dette mulig kom fra Lerøy Hydrotec,
men lokalpolitikerne innvalgt fra Ytre
krets var vel de som sikret at vi fikk
disse midlene når Lerøy midlene skulle
fordeles blant gode prosjekt i hele kommunen. Og ikke og forglemme ”lekeplassgruppa” som gjorde en kjempeinnsats med en godt bearbeidet søknad.
Også en litt sliten men glad dugnads-

Konferansen Vestlandsk Vidsyn 2013 er
ein møteplass for alle som er opptekne
av lokal utvikling. Vi inviterer alle interesserte til Ålesund og Rica Parken Hotel tysdag 24. og onsdag 25. september
2013. Program og påmeldingskjema finner du her: www.vestlandskvidsyn.no

www.gjemnes-ytre.no

gjeng står bak prosjektet med over 1000
timer solid arbeid. Skogen måtte ryddes
og jord og stein måtte flyttes og på plass
igjen. Jon Stølan har gitt tomten sin gratis til dette formålet. Kommunen hadde
møtt opp og ga to sittebenker som gave.
Festen skjedde i fantastisk vær og var
artig for alle med grilling, ponniridning, ansiktsmaling og selvfølgelig mye
leking på lekeplassen og ballbingen. Nå
blir det mange turer hit, sier barna. Det
er artig å leke her! Også de store barn
har dannet et lite lag som møtes der og
spiller fotball på kvelden. Vi håper at
alle har glede av den nye Lerøyparken
og hjelper med å holde plassen i orden.
Den skal stå i minst 100 år!

