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Informasjonsblad for ytre Gjemnes
> tema:

En trist dag ved
Tine Meierier
Høgset

Hva skjer?
GY-framtidskonferanse

:

Vyer og visjoner

En ønskelig framtid fo

r bygda vår
21. mai 2011 • Batnfjord
funnshus • Stein P. Aa nye samForedrag, diskusjon, unsheim kommer!
Påmelding. Egen flyer derholdning.
i postkassen!!

Storlandet:

Ungdomshuset:
• Trim hver tirsdag kl 20
(mye nytt trimutstyr innkjøpt!)
• Bordtennis hver onsdag,
for avtale ring 90 50 20 46
• Påskedans 20. april, Musikk ved
John og Tommy (fin danse- og
pubmusikk!). Eget flyer i postkassa.

Bergsøy:

Ungdomshuset:
• Basar 5. juni, kl 15–18
Mange flotte gevinster, salg av
kaker, kaffe, brus og pølse
• Sykkeldag, dato kommer senere

Gjemnes:

Grendahuset Fjordgløtt:
• 17. mai frokost fra kl 10
• Basar, 28. mai fra kl 14
Underholdning, salg av rømmegrøt
• Utleie: Selskaper, møte
Ta kontakt med Roger,
tlf. 416 05 097

Tekst: Sissel Kamsvåg

I går kom beskjeden alle fryktet: Tine
Høgset kan bli avviklet fra 2013.
En intern arbeidsgruppe i Tine har
utredet framtidig meieristruktur mellom Bergen og Trondheim, og kommet
frem til at Tine kan spare 8 millioner
årlig ved nedleggelse av Tines anlegg
på Høgset. Før konsernledelsen i Tine
tar den endelige avgjørelsen i løpet av
kommende høst, skal rapporten som
arbeidsgruppen har utarbeidet diskuteres internt i Tine. Det betyr at avviklingen ikke er endelig vedtatt.
Nå starter jobben med å prøve å
overbevise konsernledelse og eiere om
at en nedlegging av Tine Høgset er et
feiltrinn. Her har både tillitsvalgte og
ikke minst leverandører som medeiere
en viktig jobb å gjøre. Det er verdt å
minne om et annet samvirkeforetak,
Slakteriet, som i sin tid skulle få store
besparelser ved å legge ned i Molde. Erfaringer fra det vedtaket kan stå som et
lysende eksempel på feilslått sentraliseringsiver.
Redaktøren i Tidens Krav skriver etter min mening en treffende lederartikkel 13 april;
”Tine og de andre samvirkeorganisasjonene lever også i en politisk virkelighet. Man kan ikke på den ene siden argumentere for mer støtte til landbruket for
å opprettholde bosetting i distriktene og
på den andre siden være av de mest sentraliseringskåte industrieierne i landet”.
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> redaktøren:
Sissel Kamsvåg | Sjefredaktør

Hvor går vi i Gjemnes?
En av de som har takket nei til gjenvalg
og videre politisk representasjon i Gjemnes kommunestyre fra høsten av sa det
vi alle vel er klar over i et intervju i Tidens Krav: ”Det er ingen vei utenom kommunesammenslåing og en oppdeling av
Gjemnes kommune”.
Det merkelige er at vi som står utenfor
kommunepolitikken samt de som fratrer
sine tidligere politiske verv alle sier det
samme; at Gjemnes som kommune som i
dag ikke er liv laga! De som derimot ennå
er inne i ”varmen” og representerer oss
innbyggere vegrer seg for å snakke høyt
om dette temaet.
Spennende blir det å se om noen representanter/partier tar bladet fra munnen om denne saken når det nærmer seg
valg og under selve valgkampen. Mandatet til gruppen som er kommunalt oppnevnt og som angivelig nå jobber med
spørsmålet om mulig kommunesamarbeid (kommunesammenslåing er vel det
som menes) er ukjent for undertegnede,
og så vidt meg bekjent også ukjent for
øvrige innbyggerne, i hvert fall i Ytre
Gjemnes. En oppfordring til medlemmene i denne gruppen/utvalget må derfor
være at de presenterer seg og sitt mandat
og arbeid for oss uinnvidde, i det minste
gjennom Gjemnes Nytt. Det er kanskje
på sin plass å minne om at vi ikke i alle
deler av kommunen føler oss som Romsdalinger, og dermed heller ikke har et
stort ønske om å bli en utkant av Molde,
Nesset og Romsdalsregionen for øvrig.
Også i år blir det feiring av nasjonaldagen i Gjemnes Ytre ved nedlagte
Gjemnes skole. Korpset er godt i gang
med øvingene! 17-mai komiteen består
av representanter for Bergsøy ungdomslag, Gjemnesstranda velforening og U.L.
Framskritt Storlandet. Fjorårets 17- mai
arrangement var særdeles vellykket og
høstet mange godord, og årets arrangement skal ikke stå tilbake for fjorårets
suksess.
Men først skal påsken avvikles, og Ytre Nytt ønsker alle
innbyggere i Gjemnes Ytre en
riktig God Påske!
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Informasjonsblad for ytre Gjemnes
> bygdemobilisering:

Stor spørreundersøkelse GY 2011!
Gjemnes Ytre planlegger en konferanse
for bygdefolket og andre interesserte
om framtida for bostedet vårt – vyer
og visjoner om en ønskelig framtid for
vår del av kommunen. I den forbindelse ønsker vi mer kunnskap om hvorfor
vi som bor her har valgt nettopp dette.
Vi antar at alle voksne en gang har hatt
mulighet til å velge om de ville bo her.
Derfor vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse i ukene etter påske. Vi håper
på stor oppslutning omkring denne undersøkelsen, slik at vi får et best mulig faktagrunnlag når vi uttaler oss om
trivsel og bolyst blant våre sambygdinger. Vi håper også på stor oppslutning
om konferansen, som er planlagt lørdag 21. mai. Dette blir sannsynligvis en
solskinnsdag, men vi skal få det hyggelig også om vi samles til konferanse!

> over gjerdet:

> kunngjøring:

17. mai
Tekst: Madlen Behrendt

I år vil feiringen for nasjonaldagen
vår foregå på samme vis som i fjor
– på gamle Gjemnes Skolen! Korpset
skal lede toget som starter fra kirken etter gudstjenesten. Det er også
planlagt en tale i år. Alle tre grendahus (Gjemnesstranda, Storlandet
og Bergsøya) skal bidra med aktiviteter, dugnad og mat. Komitéet består av styret i Gjenmnes Ytre og to
personer av hver bygd. Vi håper på
fint vær og at det blir en flott dag
for alle! Det vil komme egen flyer
med festprogram i postkassene.
Program:
kl 13 Gjemnes Kirke gudstjeneste
kl 14 Tog med korps fra kirka
til skolen
kl 15 Offisiel åpning, korps og tale
16.30 premietrekning lodd
ca. kl 17 slutt

Folk i alle hus

Folk i alle hus – et prosjekt for økt tilflytting og utvikling av bygdene i Nesset og
i regionen. Prosjektet, som er finansiert av vekstkommuneprogrammet i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, skal gå over 3 år.
Prosjektet har definert følende målsetting: Fast bosetting i 10 fraflyttede
småbruk. 40 nye innbyggere i Nesset
kommune. Målene i prosjektet er realistiske og baserer seg på måloppnåelse
fra tilsvarende prosjekter gjennomført
andre steder i landet. Det er dannet en
egen prosjektgruppe for dette tiltak.
I Nesset er det allerede flere bygder
som har bygdeutviklingsprosjekt på
gang. Folk i alle hus kommer som et

> Containersaken:

Grunneierne
stifter lag
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Aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•

Skyting, luftgevær, hagle, blink
Spikring
Hesteskokasting
Natursti
Loddsalg
GY salgsstand
GY film

Korpset:
Korpset etterlyser musikkere! Kan du
spille kornett eller trompet? Meld deg
hos Eli A. Tømmerbakke på eli.tommerbakke@nvkomm.no eller tlf. 958
01 702! Flott hvis du kunne være med!

> Traffiksikkerhet:

Vegstandard versus
vintervedlikehold

supplement til disse og vil bygge videre
på det som allerede er utført og samarbeide med de som pågår.
Til nå i prosjektet har vi allerede fått
tilbakemelding om at det er 4 småbruk
som vil bli lagt ut for salg, og enda et
par er i tenkeboksen. Dette må sies å
være en oppsiktsvekkende god respons.
Kilde: Publisert av John Helge Frøystad
på www.nesset.kommune.no

Etter Ribemos foredrag og presentasjon av evt. investorer til en utredning for planer om containerhavn på Høgset vil interimstyret av det framtidige
grunneierlag kalle inn til stiftelsesmøte på Storlandet Ungdomshus slutten av april. Følg med i avisa!

3PÅGATEN:

Hvor skal du tilbringe påsken i år?

Bergsøy:

Andres Hjortnes, gårdbruker: Skal være hjemme, sikkert en tur på Bergsøyfjellet.
Ola Hjelkrem, bussjåfør, gårdbruker: Være hjemme, på sjøen og fiske.
Ingrid Dønheim, husmor/hjemmehjelp: Være mest hjemme, kanskje en tur til
Tomrefjorden (barndomshjem)

Gjemnes:
Birger Gjøen, spesialarbeider: Påska tilbringes på hytta på Knutset.
Terje Gimnes, maskinist: Om bord i M/S Havila Runde ved Osebergfeltet.
Johan Erik Eriksen, pensjonist: På landstedet på Gjemnes eller på Fosen.

Storlandet:

Madlen Behrendt, designer: Vi skal ta det med ro. Det blir påskeegg, -kaffe og -bål.
Hus- og hagearbeid. Påskedans!
Kjell Inge Søvik, husselger: Påsken er vel finest å
tilbringe på Storlandet tror jeg! Jeg skal bl.a. på fest på Storlandet i påska. Ann Karin
Røvik, barnehageassistent: Skal være hjemme i påska. Får mye besøk og håper på noen
fine turer på fjellet med eller uten ski.

www.gjemnes-ytre.no

Tekst: Sissel Kamsvåg / Foto: Madlen Behrendt

Som kjent er vegstandarden på vegen over Storlandet ikke mye å skryte
av, smalt og svingete og i det hele tatt
ikke dimensjonert for dagens trafikkmengde. Men en ting har vi som ikke
mange har; et vintervedlikehold som er
virkelig bra og unikt på våre kanter. Og
det er det ikke bare jeg som synes! Både
Eide, Fræna og Averøy har betydelig
dårligere vintervedlikehold av vegene,
og vi sender en stor takk til de som er
ansvarlig for vintervedlikeholdet på vegen over Storlandet!

Lykkeliten barnehage,
Storlandet:
Gullkorn fra personalet: Skjermen
på pc’n til personalet har sprukket litt i øverkant og vi voksne har
grublet litt på dette og på hva som
kunne ha skjedd. Da en av oss
sa: ”Jeg kan ikke forstå hva som
har skjedd. Vi satt jo på den alle
sammen på fredag…. !!!” ;)

