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Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt: 
• Juletrefest lørdag 5. Juledag
 fra kl 14.00, ta med et fat med 
 julekaker, vi holder kaffe til 
 voksne, julebrus til barna. Gang 
 rundt juletreet, Kanskje kommer 
 julenissen. Loddsalg
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Tanker og refleksjoner  
ved årets slutt

Foto: Madlen Behrendt

Frister 2013
10. februar / 10. april / 10. juni

10. august / 10. oktober / 10. desember

Så var vi der snart igjen da, ved årets 
slutt. Og igjen må vi spørre, hvor ble 
det av året som nesten er omme? Mer-
kelig det der, årene blir kortere og kor-
tere..!

Rett skal være rett, mye har faktisk 
skjedd i året som gikk i ytre krets: Pla-
nen om containerhavn på Høgset falt i 
grus, til skuffelse for noen og til glede 
for andre, ny eier og drift ble avklart for 
Tine bygget på Høgset, noe som jeg går 
ut fra gleder alle. I tillegg er Høgset blitt 
mer aktualisert som lokaliseringssted 
for et felles sykehus og på tampen av 
året ble det endelig nedleggelse av Kri-
fast bommen. Takket være god jobbing 
og felles fronting av våre tre lokale valg-
te politikere ble det i høst enstemmig 
vedtak i kommunestyret om å anmode 
Samspleis AS til å ta initiativ til etable-
ring av et aksjeselskap som vil være et 
godt verktøy for å arbeide videre med 
en forbedring av veistrekningen mel-
lom Kristiansund og Aukra, herunder 
”Storlandsveien”. Gjemnes kommune 
sier i sitt vedtak at aksjeselskapet skal 
få i oppdrag å utrede tre alternative løs-
ninger for en forbedret forbindelse mel-
lom Eide og Gjemnes; a) Ny trase med 
tunnel mellom Eide-Batnfjordsøra b) Ny 
fylkesveg 279 mellom Eide og Høgset c) 
Oppgradering av eksisterende FV 279 
mellom Eide og Gjemnes.
Endelig kan det skje noe, og det er i gre-
vens tid med tanke på den spådde tra-
fikkveksten på strekningen etter Kri-
fastbommens dager!

Sissel Kamsvåg | Sjefredaktør

Men så får vi ny bom til 
våren da, på Astad! Siden bom-
men kommer på Astad, regner jeg med 
at vi kan ferdes fritt innad i Ytre-kret-
sen. På Bergsøya er ballsletta forhå-
pentligvis snart ferdig og på Storlandet 
vil vi snart få en aktivitetsplass for bå-
de små og store ved Grendahuset. Ved 
Fjordgløtt er parkeringsområdet utvi-
det, noe som var etterlengtet og nød-
vendig. Auksjonen ved gamleskolen på 
Gjemnes lå det mye arbeid bak for å få 
gjennomført og hele kretsen bidro (om 
enn noe skjevfordelt om jeg skal gi min 
personlige mening). I hvert fall ble inn-
tekten fordelt likt på alle tre kretsene, 
noe som jeg tror var like gledelig for 
alle. 

Slåttadag på Stokke ble arrangert i juli, 
og Gjemnes Ytre (som arrangør) mottok 
faktisk kr 6000 for dette fra M&R Fylke. 
Når vi snakker om Gjemnes Ytre brin-
ger det meg videre til Ytre Nytt, som du 
akkurat nå holder i hånda! Jeg sa meg 
i fjor villig til å være ulønnet ”hobby-
redaktør” for Ytre Nytt i 2012, forutsatt 
at jeg slapp å bidra med alt selv. 

Det som imidlertid er noe skuffende er 
mangel på innspill, bidrag eller tilba-
kemeldinger fra leserne, og det gjelder 
fra samtlige kretser. Med noen heder-
lige unntak, kommer det ikke bidrag 
inn til avisa, altså må jeg sitte og ”fin-
ne opp” saker selv og det er ikke mye 
motiverende. Hvor vanskelig er det 
egentlig å sende inn et bidrag til Ytre 
Nytt, f.eks bilde, fortelle om en tur, et-
terlyse noe, selge/kjøpe noe osv? Mitt 
spørsmål er derfor om folk er likegyl-
dig til Ytre Nytt’s eksistens eller ikke? 
Jeg revurderer i disse dager min rolle 
som ulønnet ”hobby-redaktør” for Ytre 
Nytt, og om jeg skal bidra til videre ut-
givelse av Ytre Nytt avhenger av dere 
lesere! Så er det sagt!  På tampen vil jeg 
ønske alle en riktig hyggelig julefeiring 
og et givende nytt år!

God jul og 

godt n
yttår!
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Skolegutt, 6 år, 
Storlandet

Skolegutt, 6 år, Storlandet

Lesebegeistret skolegutt, 1. klasse, be-
gynner å lese alt mulig i omgivelsene 
sine. En dag drar han bokstavene langt 
og høyt ut mens vi er på biltur: ”K-iiii-
wwwww-iiii… Så brøt det ut: ”Kiwi!!! 
Mamma, her var Kiwi-fabrikken ja! Se!”

Blåtur til havet. Vi har med kikkert og 
gutten kommenterer: ”Ja bra! Da kan 
jeg se etter hval og synkende båter!”

Tekst: Sissel Kamsvåg

I forbindelse med opprydding etter et 
særdeles vellykket julebordet i Storlan-
det Grendahus fant jeg følgende tekst 
skrevet av ikke navngitte gjester på en 
lapp igjenlagt ved ett av bordene: ”Ja nå 

sitter vi her, vi som ikke har en seng. Vi 
synes det er mange her i bygda som går 
hjem for tidlig. Dere er så negative til det 
meste, derfor blir dere trøtte alt for tidlig”.
Jeg synes det var en knakende god yt-
ring, og bestemte meg ganske fort for å 
dele hjertesukket med Ytre Nytt’s lesere ! 

> lokalt:

> FriluFt:

Gjemnes, kommunesamarbeid, 
kommunesammenslåing – Del 2
Tekst: Per Gimnes

Kommunens runde med folkemøter 
om kommunesammenslåing er slutt-
ført og saken om mulig kommune-
sammenslåing er debattert både i for-
mannskap og kommunestyre.

Den påtenkte folkeavstemminga sam-
tidig med neste års stortingsvalg blir 
det  ikke noe av. Saka om kommune-
samarbeid- kommunesammenslåing 
er utsatt inntil videre. Da får vi håpe at 
politikerne har funnet tid og krefter til 
å forberede saken bedre til neste gang 
spørsmålet måtte komme opp. Nå kan 
man sitte igjen med en følelse av at po-
litikerne spurte folket om dets råd om 
hvilken by kommunen skal samarbeide 
med, underforstått at det man søkte var 
råd om hvilken by Gjemnes kommune 
skulle bli innlemmet i.
Svaret folket gav på dette var nok det 
mest uventede for politikerne, og i kom-
munestyrets behandling dukket det 
selvfølgelig opp argumenter om at an-
tallet fremmøtte på bygdemøtene ikke 
var representativt for innbyggerne.
Formannskapets forslag om å rette seg 
etter folkets mening og orientere kom-
munen mer mot Orkidè samarbeid vart 
også nedstemt i kommunestyret. I mø-
tet på Storlandet fikk vi som grunn for 
det tidligere kommunestyrevedtaket, 
presentert to argumenter. Først, og ty-
deligvis viktigst at kommunen har et 
sant virvar av samarbeidsavtaler som 
ingen lengre greier å holde rede på, med 
veldig mange kommuner om praktisk 
talt alle kommunale oppgaver, og vide-
re at det til stadighet kommer generelle 
signaler fra rikspolitikere om behovet 
for sammenslåing av små kommuner 
til større enheter.
Sant å si er vel ingen av disse grunne-
ne noe kommunepolitikerne behøver å 
spørre folket om. Vi ble jo ikke spurt 

om samarbeidsavtalene skulle oppret-
tes, eller med hvem.
Når den ene av to avtaleparter blir slått 
sammen med en tredje, blir de fleste av-
taler ugyldige og må avvikles, eller re 
-forhandles om det er hensiktsmessig 
for den nye sammenslåtte kommunen. 
Gjemnes kommunes mange avtaler vil 
derfor trolig bli avsluttet om vi blir un-
derlagt en av bykommunene, og nåvæ-
rende administrasjon og politikere vil 
uansett slippe problemet med å holde 
styr på alle avtalene de har inngått.
Rikspolitikernes prat om større kom-
muner og regioner må ingen kommune 
handle etter, før konkrete forslag og 
lovverk er vedtatt av stortinget. Heldig-
vis ble saken utsatt i påvente av plas-
sering av nytt felles sykehus for Nord-
møre og Romsdal, men hva skjer om 
dette blir lokalisert i Molde eller Kristi-
ansund (Frei)? Svaret på dette har vi tro-
lig innen neste års stortingsvalg Da vil 
situasjonen for Gjemnes stort sett være 
den samme som har ført til  forslag om 
utvidet samarbeid (les. Sammenslåing).
Da må etter mitt syn folket fra Gjemnes 
Ytre, og i Batnfjord–Torvikbukt, sam-
le seg i et krav om at kommunestyret 
iverksetter forhandlinger både med Or-
kidè og Ror kommuner med  tanke på 
sammenslåing, så folket kan få reelle 
alternativer å stemme over når den råd-
givende folkeavstemming skal avhol-
des. Mulig deling av kommunen, må et-
ter resultatene av folkemøtene være en 
selvsagt del av forhandlingene.

Om Gjemnes blir vertskommune for et 
nytt felles sykehus kan sammenslåing 
med hele eller deler av landkommu-
nene vi grenser til bli mer aktuelt, og 
kanskje vil Kristiansundere og Molden-
sere ha behov for en slik buffer mellom 
grensene sine i mange tiår fremover et-
ter opprivende stridigheter både på det-
te og andre områder.

Hjertesukk fra julebordgjester på Storlandet

Stikk ut
Tekst: Per Gimnes / Foto: M.B.

Stikk ut har igjen vært en formidabel 
suksess. Flere enn noen gang har be-
nyttet seg av dette turtilbudet, og nye 
rekorder i antall besøk er satt. Man 
kan vel si at dette tiltaket har avløst 
Gjemnes Ytre sitt eget tur opplegg 
Ytreløperen.

I Gjemnes kommune er det mange fine 
turposter i Stikk ut programmet, men 
noen er kanskje noe for krevende for 
et flertall av de som ønsker å benyt-
te seg av dette tilbudet. Om man skal 
dømme etter avisenes artikler om Stikk 
Ut gjennom sesongen, er et stort antall 
av de som har registrert seg på en eller 
flere av postene i årets Stikk ut iden-
tiske med målgruppen. Alle vil ha en 
vesentlig helsemessig gevinst av et mer 
aktivt liv med turer og trim i skog og 
mark, og noe av tanken bak Stikk ut er 
å få flere ut å gå. Toppturer på noen av 
de høyeste fjellene vi har i Gjemnes er 
kanskje i overkant krevende for mange 
mosjonister mens de som er spreke nok 
uansett vil  nå disse toppene både en og 
flere ganger årlig. Mitt forslag er at val-
gene av turer for neste års Stikk ut blir 
færre toppturer, og flere lette og mid-
dels turer til glede for de mange som er 
ferdige med sin første ungdom. Uansett 
takk til de som organiserer, merker tu-
rer, og tilrettelegger for flott aktivitet i 
vår egen natur.


