
Informasjonsblad for ytre Gjemnes

Sponsorer: Vil du blir sponsor og støtte YtreNytt? 
Ta kontakt med Redaksjonen!
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> redaktøren:           
Sissel Kamsvåg | Sjefredaktør

Storlandet: 
Ungdomshuset: 
•	 Trim	hver	tirsdag	kl	20
•	 Bordtennis	hver	onsdag,
	 for	avtale	ring	90	50	20	46
•	 Vaske- og ryddedugnad
	 (dato	annonseres)
For	leie	av	u-hus,	ta	kontakt	med	
leder	Kari	Aamyri	Bø

Bergsøya: 
Ungdomshuset: 
•	 Sykkeldag	i	sommer	
	 (dato	ikke	fastsatt)

Gjemnes skole: 
•	 17-mai arrangement
 (detaljprogram	kommer	
	 i	eget	flygeblad)

Merk! 
•	 5. mai 2012
 Strandryddedagen	i	Norge
	 Mer	info	på	www.ryddenstrand.no
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Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt: 
• Vaske- og ryddedugnad	28.	april
•	 17-mai frokost,	kl	9.00–11.00
•	 Loppemarked	i	august	
	 (dato	ikke	fastsatt)
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Kom mai du skjønne milde…!

Foto: Madlen Behrendt

> 17. MaI 2012: > Lag og forenIng:

Korpset trenger folk!

Kari Aamyri Bø – leder 
Jørn Harstad – nestleder
Madlen Behrendt – sekretær
Sissel Kamsvåg – kasserer
Linn Katrine Dale – styremedlem
Lina Liliene – 1. vara
Synnøve Søvik – 2. vara

Ungdomslaget og ungdomshuset på 
Storlandet har skiftet navn til Storlan-
det Grendalag og Grendahus.Tekst: Sissel Kamsvåg

Korpset har startet innøvning av årets 17-
mai repertoar. Som kjent mottok korpset 
kr 25000 i gave fra Sparebanken Møre i 
2011. Men korpset mangler nå folk ! Er du 
interessert i å være med i korpset, ta sna-
rest kontakt med Eli Aspen Tømmerbak-
ke, tlf 95801702.

Nytt styre  
i Storlandet  
Grendalag

Frister 2012
Frister	for	innlevering	av	

stoff	og	kunngjøringer:

10.	juni	og	10.	august,
10.	oktober		og	10.	desember

Ikke før hadde undertegnede obser-
vert både krokus og våryr fuglesang 
så kom sannelig vinteren tilbake 
med både dårlig fremkommelighet 
og i det hele tatt lite fristende vær for 
våronn i hage og blomsterbed. 
Årsmøter i lag og foreninger er stort 
sett gjennomført og nye styrer går til 
arbeidet med liv og lyst. Jeg vil her 
slå et slag for det frivillige arbeid 
som blir lagt ned i de tre lagene/hu-
sene i våre kretser. Man kan kanskje 
si at jeg er partisk siden jeg selv er 
med i styret i Storlandet Grendalag, 
men jeg kan i hvert fall med sikker-
het bekrefte at det legges ned mange 
timer med frivillig ulønnet arbeid i 
forbindelse med drift av lag og hus. 
Vi som stiller oss til disposisjon for 
å være med i styrene av lagene våre 
og dermed velges til å forvalte våre 
tre lokaler på vegne av bygdefolket 
(husk at disse lokalene tilhører byg-
da og innbyggerne) bruker mye fritid 

på dette arbeidet. I disse dager har 
det blitt sendt ut krav om medlems-
kontingent (i hvert fall for Storlandet 
Grendalag), og det oppfordres til å 
støtte lagene om ikke annet ved å be-
tale medlemskontingent! Det skulle 
egentlig vært obligatorisk med med-
lemskap etter min mening, siden 
lokalene tilhører alle i bygda, men 
jeg må bare aksepter at ikke alle er 
enig med meg i dette. Det koster mye 
å drifte de tre lokalene våre, og alle 
monner drar, også et beskjedent be-
løp som medlemskontingenten er! 
Til slutt vil jeg oppfordre folk til å 
nyte våren, forhåpentligvis er den 
tilbake når denne utgaven ligger i 
folks postkasser. 
Et flott turalternativ til Svortåvatnet 
er beskrevet i ord og bilder i denne 
utgaven, anbefales når snøen har 
gått. Grågåsa er observert på tur 
nordover, så det er håp i hengende 
snøre!



Av Heidi Hogset (V)
Kommunestyremøtet i mars ble mer drama-
tisk enn normalt. Høyest temperatur fikk vi 
under debatten omkring måten kommunens 
sakkyndige nemnd for beregning av eien-
domsskatt hadde praktisert k-styrets ret-
ningslinjer. Et bunnfradrag på 20% var satt 
til side fordi nemnda mente takstene generelt 
lå under markedsverdi. Men k-styret mente at 
nemnda ikke hadde fått fullmakt til å benytte 
et slikt skjønn. Det hører med til historien at 
nemnda selv hadde kontaktet administrasjo-
nen for å sjekke hva slags fullmakter de had-
de, og fått et slags samtykke der til å gjøre det 
de gjorde. Saka kom opp som en interpella-
sjon fra Ap . Det betyr at den ikke sto på saks-
kartet, og at ordføreren eller 1/3 av k-styret 
kunne avvise hele saka.  Ordføreren benyttet 
seg ikke av den retten, men da kommunesty-

ret begynte å drøfte konkret hvordan feilen 
kunne rettes opp, grep varaordføreren inn og 
forlangte en avstemning over om saka skulle 
avvises. Dette forslaget fikk tilslutning fra 
KrF og H, som utgjør 40%. Slik ble saka tatt ut 
av k-styrets hender. Det er uvisst hva som blir 
dens videre skjebne.
E-skatten er helt nødvendig for å rette opp k-
økonomien, men det er helt naturlig at den 
er upopulær. I Gjemnes har folk særlig god 
grunn til misnøye, siden avgiftsnivået er så 
høyt fra før. Derfor er det ekstra uheldig at 
det skjer en slik glipp som dette akkurat når 
vi innfører denne skatten. I anstendighetens 
navn syns jeg kommunen må sørge for mak-
simal ryddighet i denne saka, og at bunnfra-
draget er blitt tilsidesatt vitner ikke om ryd-
dighet. Det må kommunen gjøre sitt ytterste 
for å rette opp.
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Nytt fra kommunestyret

Tekst og foto: Arne Tømmerbakke
En to-tre timer en kveld har du tid til.Sag-
net sier om Svortåvatnet at det er dypere 
enn fjordene rund oss, og det finnes bå-
de skrømt og det som verre er nedi der. 
En tur hit får virkelig pulsen i gang. Ta 
sykkelen eller bilen og kjør inn til Høg-
setterminalen. Her vil du finne avkjøring 
til vannverket på øversiden av vegen. Du 
kan parkere sykkelen/bilen ved inngan-
gen til vannverket. Stien opp til Svortåvat-
net  starter  til venstre for tunellen. Her er 

det bratt ! Er du en av dem med stålkon-
dis, går dette sikkert ubesværet. Men for 
undertegnede med hang til både Sofa,PC, 
og TV , merker en fort pulsen i  øyeeplene. 
Etter ca en halv time i kraftig motbakke 
flater det ut inn mot vatnet. En utrolig 
flott dal møter deg. Ved sørenden av van-
net står en steinbu. Mot nord og øst har 
du panoramautsikt mot ytre Nordmøre. 
Ta turen! Er du snar, har ikke dompa i so-
faen forsvunnet før du er tilbake.
Hilsen Arne Tømmerbakke

En kortreist en til Svortåvatnet

Tekst: Nils Høgset
Årsmøte i Gjemnesstaranda Velforening 
har valgt nytt styre for 2012:
Nils Høgset – leder
Eva Høgset – kasserer
Tone Grønset Åndal  – sekretær
Åshild Knutset – styremedlem
Roger Mork – utleieansvarlig
Det nye styret takker avtroppende styre-
medlemmer for godt utført arbeid i 2011.
Den årlige balldagen på Fjordgløtt gikk av 
stabelen lørdag 24 mars. Det ble stor suk-
sess med mange glade ballspisere (ca 100 
besøkende), noe som vi i Gjemnesstranda 
velforening setter stor pris på.
I forbindelse med vaske- og ryddedugnad 
lørdag 28. april er det planlagt å vaske 
innvendig på Fjordgløtt, samt rydde søp-
pel langs E39 fra Blakstad til Høgset. Hå-
per på god oppslutning og godt vær. Opp-
møte på Fjordgløtt.

Gjemnesstranda  
Velforening

Tekst: Sissel Kamsvåg
Tirsdag 3 april var en merkedag for Stor-
landet. Endelig ble den første bygdeboka 
for Storlandet presentert og lagt ut for salg. 
Lanseringen foregikk i Storlandet Grenda-
hus med godt fremmøte. Kulturinnslag 
som sang og trekkspill ved Konrad Ner-
land og Olaus Grønset samt en reise i 
bilder gjennom bygda dannet rammen 
rundt boklanseringen. Forfatteren Nils 
Tore Leivdal bandt det hele sammen med 
å fortelle om prosessen med det å forfatte 
bygdebøker og betydningen bl.a Edvard 
Langset og Knut Grønset's innsamlinger 
av historie fra Storlandet har hatt. I til-
legg ble oppvekstvilkår på Storlandet på 
1950 tallet skildret med et glimt i øyet et-
ter nedtegnelser gjort av Fritjof Øverland.
Bind I fra Storlandet dekker strekningen 
Grønset-Kolset og er en innholdsrik bok 
på 494 sider, med mange gode bilder av 
folk og liv. Boken kan kjøpes på Nikoline 
på Batnfjordsøra. Bind II fra Storlandet 
som dekker strekningen Røvik-Øverland 
er godt i gang, og vil sannsynligvis være 
klar til jul 2012.

Bygdebok bind I for 
Storlandet lansert!

Tekst: Sissel Kamsvåg
NORTRUST INVEST vil bruke ekspropria-
sjon der folk er tverr og vrang!
Mange lurer nå på hva som skjer eller om 
det skjer noe i det hele tatt i planene om 
containerhavn på Høgset. Det siste Lars G 
Ribemo har informert kommunen om er at 
investorer vil være på plass i løpet av våren 
2012, så får vi se hva som skjer på den fron-
ten innen utløpet av mai 2012. I følge hjem-
mesiden til Nortrust Invest har utviklingen 
av havneprosjektet kommet til et stadium 
der kommunen har gitt tilgang til anleggs-
området. Utformingen av havnen er ferdig, 
og entreprenør, samt leverandør av kraner 
er nå i siste stadium av kostnadsberegnin-
gene. Hvis prosessen fortsetter så godt som 
den har gjort til nå, forventes havneanleg-
get å være ferdig sent 2014 eller tidlig 2015. 
2. mars 2012 gikk Gjøco A/S ut i Tidens Krav 
og sa at de ikke aksepterer ekspropriasjon 
av sin eiendom (lagerhall) på Høgset. Rolf 
Tage Gjøen i Gjøco A/S truet i samme inn-
legg med at de ved en ekspropriasjon vil 

flytte hele produksjonen av maling til Sve-
rige, med et klart varsko også til Gjemnes 
kommune. 
Nortrust Invest svarte samme dag ved et 
brev til Gjøco A/S, med kopi til Gjemnes 
kommune. I dette brevet heter det bl.a: ”Når 
det gjelder å ta i bruk det verktøyet som er 
ekspropriasjon, så er det beregnet på folk 
som er tverr og vrang. Der er ikke dere”.
Dette skriver altså daglig leder og direktør 
for et investeringsselskap som angivelig 
skal hente inn milliardbeløp til en gigantisk 
containerhavn på Høgset, og som også må 
forholde seg til andre eiendoms- og grunn-
eiere i området. Dette sier litt om profesjo-
naliteten og seriøsiteten i hele prosjektet, 
men det får være min private oppfatning.
Brevet fra Nortrust Invest til Gjøco A/S er pu-
blisert og kan leses i sin helhet på Gjemnes 
kommune sine hjemmesider, under postlis-
ten. Link til brev: http://innsyn.gjemnes.
kommune.no/getfile.aspx/ephdoc/?db%3D
EPHORTE%26ParamCount%3D2%26DL_DO-
KID_DB%3D38402%26DL_JPID_JP%3D24033

Containerhavn – Hva skjer?


