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Storlandet: 
Storlandet Grendahus: 
• 17. mai-feiring Tog fra Stokkdalen/ 
 Maihaugen kl 14:30. Matsalg, tale, 
 aktiviteter inne og ute. Leker. Velkommen!
• Lekeplass og ballbinge/basket 
 Fritidsaktivitet for små og store barn 
 ved Grendahuset
• Trim Sommerpause
> For leie av grendahuset ta kontakt med 
leder Tommy Grønseth

• Dugnad på Gjemnes Kirkegård
 mandag 27 april kl. 18.00.

Gjemnes Kirke: 

Bergsøya: 
• Sykkeldag i juni. Nærmere info kommer!
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Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt: 
• Tirsdagstreff – Første tirsdag
 i måneden, kl 19:30
• Middagsklubben – 6. mai og 3. juni
• Kulturkveld – 12. mai, klokka 19.00 
 Kulturkveld i  med musikk av Fane-
 stranden Teklubb, åpen for alle. Inngang 
 kr 80,- inkl. Kveldsmat, kaffe, kaker.
> For leie av grendahuset ta kontakt  
med Roger Mork

http://www.facebook.com/GjemnesYtre
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 PROGRAM:
 
 Frokost:  Grendahuset Fjordgløtt – kl 9:00–11:00 
 
 Gudstjeneste:  Gjemnes Kirke – kl 13:00 
 
 Tog:  Oppmøte på Bautaen på Stokke. Parkering ved  
  Maihaugen på Storlandet. Tog til Storlandet  
  Grendahus (musikk m/værforbehold) – rundt kl 14:30
 
 Arrangement: Storlandet Grendahus – kl 15:00 til ca kl 17:00
  (arrangementet starter når toget har ankommet)
  Salg av rømmegrøt, pølser, is, brus, kaffe, kaker.
  Det vil bli arrangert leker for både store og små    
  (natursti, sekkehopp, potetløp, luftgeværskyting,   
  tegnekonkurranse for barn, spikring i stubbe osv).

17MAI2015

w w w . g j e m n e s - y t r e . n o

Vi ønsker samtlige, i alle aldre og fra alle deler 
av Gjemnes Ytre, velkommen til 17. mai-fest!
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> REDAKTØRENS KOMMENTAR           
Per Gimnes

Kommunereform – en hastesak?
Lærdom fra sykehussaken?
I Debatten fremkom fortellinger om 
Gjemnes kommune’s foreløpige be-
handling i arbeidet med alternativer 
for ny kommunestruktur som fikk un-
dertegnede til å minnes påstander fra 
debatten om valg av sykehustomt. Kan-
skje noen har vært i Molde og lært tak-
tikk for å få sin vilje?
 Som en kan vente var det delte me-
ninger om retning for Gjemnes i den-
ne saken, men fra Arne Tømmerbak-
ke, Bergsøy, var meldingen klar. For 
Bergsøyingene er det bare ett alterna-
tiv, Nordmøre! Bergsøyingene har gjen-
nomført en fullverdig spørreundersø-
kelse blant innbyggerne og svaret var 
entydig, »Vi er Nordmøringer». Dette 
har tydeligvis kommuneledelsen allere-
de akseptert idet ordfører Bjerkeset  fle-
re ganger, allerede har flagget i media  
at Bergsøy får bli del av en Nordmørs-
kommune selv om resten av kommu-
nen ,etter hans mening, må gå samlet 
til Molde. Det foregår fortsatt samtaler 
med flere landkommuner om sammen-
slåinger utenom byene.

Nyttig Møte
Møtet i GY forum bar preg av hastig inn-

kalling, men det manglet ikke på en-
gasjementet hos deltakerne. Gjemnes 
Ytre forum kalles sammen etter behov 
og årsak til sammenkallingen denne 
gangen var kommunens nylig avholdte 
folkemøter som også hadde hastverks-
preg over seg, og etter manges mening 
var tendensiøs og ensidig fokusert mot 
sammenslåing med Molde/Romsdal, 
noe som har medført sterke reaksjoner 
i deler av befolkningen i Ytre. 
 Møtet i GY var nyttig idet man greide 
å enes om å arrangere et eget folkemøte 
med deltakelse fra Orkidè, og å iverk-
sette en egen spørreundersøkelse i Ytre, 
som Ytrenytt i dag har en egen orien-
tering om. Selv om Bergsøya har fått 
aksept for sin kurs i saken sier de seg 
interessert i å arbeide for å holde Ytre 
området fortsatt samlet i en ny  kom-
mune. Uansett hvor kommunegrensene 
vil gå etter 2017 er det grunn til å tro at 
området blir i en yttergrense av den nye 
kommunen, og vil ha alt å tjene på å stå 
samlet.
 Innbyggere med kapasitet og enga-
sjement til å arbeide mere for det ,opp-
fordres til å melde seg på ved å ta kon-
takt med Madlen, eller tillitsvalgte i sitt 
lokale lag/forening.

> KOMMUNEREFORM

Vi må bli hørt!
> FRILUFT OG KULTUR

> BERGSØYA

av Olav Bjørn Nilssen

av Randi Wormdal Stølan

Ikorneset

Nytt styret

Kommunen fikk i fjor tilskot til bygging 
av ny turveg m.m. på Ikornneset. No har 
vi starta arbeidet. Skogen er tatt med 
i heile området frå «Meieriet» og ut til 
Vorpbukta. Her kjem det i løpet av som-
maren ny veg og gjestebrygge. Når an-
leggsmaskinene er ferdig, oppfordrar vil  
alle til å blir med på dugnad for å få tatt 
den siste finpussen.
 I tida fram til anlegget er ferdig, vil 
det kanskje ikkje bli så triveleg å være 
der. Men vi kan lova at dette blir flott når 
det blir ferdig. Da må vi også få til ei lita 
markering med snorklipping av på den 
nye turvegen.

«Kristiansund s̀ viktigste veikryss Krifast blir liggende i Romsdal om Gjemnes kommune med Bergsøy blir sammenslått med Molde.»

ARNE TØMMERBAKKE:

«Underskriftslister kan 

påvirke beslutningen 

i Kommunestyret om 

de viser relativt klart 

flertall«

HEIDI HØGSET:

Leder: Randi Stølan
Nestleder: Magne Halset
Sekretær: Kristin Halset
Kasserer: Marit Djupvik
Husansvarlig: Sveinung Dønheim
Styremedlemmer: Mari Halset, 
Bjørn Inge Storvik og Torill Halset
Vara: Elin Brandvik og Magnar Kongsrud

Mailadresse: Bergsoyul@hotmail.com
Vi har side på facebook, bli gjerne med-
lem for å få oppdatteringer på ting som 
skjer.

ØNSKES
Vi kunne tenkt oss noen mindre 
kasseroller i ungdomshuset, har du 
noen stående i skapet som aldri blir 
brukt så tar vi imot med takk :-)
Mvh Bergsøy Ungdomslag

Ytrenytt har trykket en rekke ytringer om 
kommunereformen siden vi ble lansert i 
2010. Nå har denne reformen nådd et nytt 
stadium, der kommunene er inne i en ak-
tiv prosess for å forberede kommunesam-
menslåing. Kommunestyret har allerede 
lagt løpet framover. De fleste foreslåtte 
sammenslåingskonstellasjonene har blitt 
lagt bort, slik at bare tre-fire står igjen. 
De er enkelt sagt Kristiansund med om-
egn, Molde med omegn, eller en fjordkom-
mune bestående av Gjem-
nes, Nesset, Tingvoll og 
Sunndal. Å fortsette 
som egen kommune 
er fortsatt med, som 
«referansemodell».

 Nå skal kommunen 
utrede disse alternati-
vene. Senere skal det 
også gjennomføres 
en innbyggerunder-
søkelse, der et tilfeldig utvalg av kommu-
nens innbyggere blir trukket ut for å delta 
i en spørreundersøkelse. Vi i Gjemnes Ytre 
Forum er redd det utvalget kan bli for li-
te til å kartlegge hvordan holdningene til 
kommunesammenslåing varierer mellom 
de forskjellige bygdene i kommunen. Er 
utvalget for lite, og flertallet av innbygger-

ne i ytre 
G j e m n e s 
har et annet 
syn enn flertallet 
i andre deler av kommunen, kan resul-
tatet for hele kommunen bli et annet enn 
det en undersøkelse bare i ytre ville gitt.
 
På bakgrunn av dette har Gjemnes Ytre 
Forum funnet tiden riktig til å komme 
på banen, for å sikre at folkemeningene 

blir skikkelig kartlagt. På et møte 
på Fjordgløtt mandag 13. april 

ble det vedtatt å ta initiativ 
til underskriftslister der 

alle stemmeberettigede i 
Gjemnes Ytre kan gi ut-
trykk for sitt foretrukne 
alternativ. Blir det stor 

oppslutning om den-
ne underskriftsaksjonen, 

kan resultatet fungere som 
et korrektiv til den offisielle innbyg-

gerundersøkelsen som vi regner med vil 
komme. Gjemnes Ytre Forum vil sørge for 
at underskriftslister vil bli sirkulert i lø-
pet av de neste ukene i hele ytre Gjemnes.

 Vi oppfordrer alle til å delta
i underskriftsaksjonen!

Gjemnes Ytre Forum


