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Informasjonsblad for ytre Gjemnes
> tema:

Hva skjer?
Storlandet:

Ungdomshuset:
• Trim hver tirsdag kl 20
(enda mer nytt trimutstyr innkjøpt!)
• Bordtennis hver onsdag,
for avtale ring 90 50 20 46
• Årsmøte Sanitetsforeningen
20. februar kl 20
• Årsmøte U.L Framskritt
4. mars, kl 20.
• Påskebasar 30. mars, kl 19.
Egen flyer i postkassa.
• Påskefest 4. april, kl 22-2. 180 kr.
Musikk ved Digitalkameratene!
For leie av u-hus, ta kontakt med
leder Kari Aamyri Bø
Lykkeliten Barnehage:
• Årsmøte i andelslaget
Lykkeliten Barnehage, 14. mars

Gjemnes:

Grendahuset Fjordgløtt:
• Årsmøte Gjemnesstranda
Velforening, 3 mars kl 15
• Uformelt husmøte hver første
torsdag i hver mnd, kl 19
(løs og fast prat og med noe å bite
i til kaffen)
• Karneval (dato ikke fastsatt)
• Basar (dato ikke fastsatt)
• Balldag (dato ikke fastsatt)
• Knute- og spleisekurs
(dato ikke fastsatt)

Sponsorer:

Tine Meierier Høgset-nedleggelse og
reklamestuntet om
distriktsnær melk!
Tekst: Sissel Kamsvåg

1 juni stenger Tine sitt meierianlegg
på Høgset for godt. Skuffelsen var
stor blant de ansatte som hadde håpet
på nedleggelse først fra 1 september,
men Tine har tydeligvis hastverk med
stenge anlegget. Produksjonen vil fra
denne datoen bli flyttet til Trondheim
og Ålesund.
Meieriet i Ålesund bare får 13 prosent
av produksjonen fra Høgset. Resten går
til Trondheim, slik de ansatte ved Høgset tidligere har uttrykt mistanke om.
Melka fra Nordmøre skal nå sendes til
Trondheim, for deretter å bli distribuert ut igjen til hele region Midt-Norge,
inkl vårt nærområde. Samtidig reklamerer nå Tine med distriktsnær melk.
På melkekartongene står følgende:
”Kjøper du melk i en butikk i Midt-Norge er det lokalprodusert melk fra en av
de 3000 gårdene i denne regionen”.
Etter min begrepsforståelse greier jeg
ikke helt å se at melk produsert nord i
Trøndelag er lokalprodusert melk, men
ifølge Tine er melk produsert i region
Midt (Møre og Romsdal, Sør og NordTrøndelag) lokalprodusert. En merkelig
blanding av begrepene lokalt og regionalt i dette reklamestuntet som jeg synes var mildt sagt dårlig timet.
Nå gjenstår det å se om det kan bli annen aktivitet i anlegget på Høgset, ubekreftede meldinger (rykter) går om at
flere aktører har vært på befaring på
anlegget, noe som gir en viss grunn til
optimisme.
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> redaktøren:
Sissel Kamsvåg | Sjefredaktør

Nytt år, nye muligheter!
Vel overstått 2011 folkens! Det tok
sin tid før vi kom i gang igjen med
Ytre Nytt, men nå er vi klar for nye
utgivelser, inntil videre med en utgave annenhver mnd; februar, april,
juni osv. Dette har bl.a med kostnader å gjøre. Vi går bort fra postdistribusjon for å spare utgifter, det
betyr at kretsene selv må arrangere distribusjon til folks postkasser.
Dette kan ikke være noe stort problem: en person kjører bil og en legger i postkassene i sine respektive
kretser! Ber om at folk melder seg
som distributører i sin krets for månedene fremover, slik at vi får satt opp
en liste over hvem som distribuerer for
hver utgave. Fordeler vi dette så skal
ingen behøve å dele ut mer enn en
utgave. Enkelt sagt; får vi ikke frivillige til dette, blir det ingen avis i
postkassen! Meld til redaktøren snarest! Som kjent er det årsmøtetid for
lag og foreninger på denne tiden (se
aktivitetskalender). Oppfordrer folk
om å møte opp og engasjere seg, på
den måten får vi til aktiviteter og liv
og røre i kretsene våre.

Gjemnes Ytre

har brukt opp tilskuddet vi fikk til bygdemobilisering, og kan ikke fortsette
som en prosjektgruppe. Men mange
har ytret ønske om at det vi har oppnådd skal videreføres. I så fall må vi
omorganiseres. Hvordan det skal skje,
bestemmer de som møter opp på årsmøtet:

PÅ MEIERIET ONSDAG
29. FEBRUAR (SKUDDÅRSDAGEN)
KL. 19:30
Det er nå det skjer, så møt opp!
Det blir enkel servering.
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Vil du blir sponsor og støtte YtreNytt?
Ta kontakt med Redaksjonen!
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> Gjemnes kommune:

Av Heidi Hogset (V)

Ny i kommunestyret

Før jul vedtok K-styret et budsjett for
2012 i balanse. Det har K-styret plikt til
å gjøre, og det forrige K-styret vedtok
også budsjett i balanse for alle årene
i sin periode. Likevel gikk kommunen
med underskudd år etter år, slik at det
akkumulerte underskuddet ved inngangen til 2011 var drøyt 20 millioner.
Også regnskapsrapporten for 2011
som er like om hjørnet vil vise et stort
overforbruk, antakelig på størrelse
med det vi hadde i årene før.
Kommuneøkonomien er således en stor
utfordring for en nyvalgt K-styrerepresentant. I det private har jeg alltid ført
et slags husholdningsregnskap, og tatt
de grep jeg trengte for å ha kontroll.
Men det spørs hvilken overføringsverdi
den erfaringen har til økonomistyring i

Barnehage: Lykkeliten
Barnehage, Storlandet
Lykkeliten Barnehage hadde fått ny
vikar og mor hadde spurt jenta si
på 4 år om hun likte den nye vikaren som skulle være der. Jenta ble
stille en god stund for å tenke seg
om, og svarte til slutt: jooo… e lika
ho, men e vil IKKJE ha ho me me
hæm… ;-)”

> slektshistorie:

Bygdebøker Storlandet

en kommune. Som ny i K-styret har jeg
fått litt opplæring i kommunepolitikk,
men lite av dette har hatt relevans for
de problemene vi har i Gjemnes. FrPs
representant i formannskapet ønsker
seg hyppigere regnskapsrapportering.
Det er kanskje en god idé, men bare
hvis de regnskapsrapportene vi får gir
korrekt informasjon om påløpte kostnader. Men det tviler jeg på. Flere år på
rad har det dukket opp store overraskelser i regnskapet helt på tampen av
året, eller faktisk etter at årsregnskapet skulle ha vært avsluttet! Riktige tall
kommer altså på bordet for seint til at
politikerne kan gjøre noe. Nei, det er et
annet grep som må til enn hyppigere
rapporter. Først og fremst må vi forlange å få korrekte rapporter. Så får vi
se om administrasjonen er i stand til å
levere dette.
Det blir snart en ny rådmann som skal

levere. Nils Martin Sæther trer over i
pensjonistenes rekker til sommeren, og
da står det forhåpentligvis en ny klar til
å ta over. Som medlem av arbeidsgruppen for tilsetting av ny rådmann har jeg
hatt gleden av å delta på intervju med
en av søkerne til stillingen – ja, vi har
søkere! Rekrutteringsprosessen ledes
av en innleid konsulent, og det tror jeg
slett ikke er en dum idé. Denne konsulenten har spesialisert seg på nettopp
rekruttering av rådmenn til kommunene, og benytter metoder som kan
avsløre om kandidatene har de riktige
egenskapene til stillingen. Jeg syntes
det var meget interessant å se hvordan
konsulenten gikk fram. Men til syvende
og sist må vi bare ta sjansen på en person. Det fins sannsynligvis ingen perfekt kandidat. Jeg tror nå vi kommer til
å savne Nils Martin. Men jeg gleder meg
også til å bli kjent med hans etterfølger!

> Lokalt:

Sanitetsforeningen på
Storlandet pakker sammen!

Tekst: Sissel Kamsvåg

Siden ingen utenom styret i Sanitetsforeningen møtte til det annonserte
rekrutteringsmøtet er det å tolke dithen at ingen er interessert i å være
med på en videre drift av Storlandet
Sanitetsforening. I mer enn 70 år har
foreningen eksistert, men nå ser det
ut til at det går mot slutten. Det er
synd fordi Sanitetsforeningen støtter

mange gode saker både i bygda vår,
kommunen og faktisk også på landsbasis. Personlig synes jeg det er trist
og litt skremmende å se det manglende engasjement blant folk i bygda.
Årsmøte i Storlandet Sanitetsforening
avholdes mandag 20 feb 2012 kl 1930
i Storlandet Ungdomshus, og det kan
nå se ut som dette blir det siste ordinære årsmøte i foreningens historie!

– bind I kommer ut i mars!
Tekst: Nils Tore Leivdal/Sissel Kamsvåg

Manuset til bind I av bygdebøkene for
Storlandet er nå ferdig trykt. Bind I boka omhandler strekningen Grønset–Kolset og bind II vil omhandle strekningen
Røvik–Øverland. Det arbeides jevnt med
bind II, og Nils Tore Leivdal vil snart
begynne å besøke hvert hus på denne
strekningen. Stikkprøver på bind I har
vist at noen datoer/årstall er feil. Derfor
vil det bli en absolutt siste korrekturdag
lørdag 18 februar kl 1200 -1800 i Storlandet Ungdomshus. Dette gjelder altså for
strekningen Grønset - Stokke-Kolset.
Samtidig vil de som har lånt ut bilder få
disse tilbakelevert.
Oppfordrer folk på strekningen Røvik–
Øverland om å gå gjennom bilder som
måtte finnes, både av eldre og nyere dato, av både bygninger og folk. Det vil etterhvert annonseres datoer hvor folk kan
møte opp i ungdomshuset og ta med bilder som det er ønskelig blir med i bind II.

> Friluft og helse:

Bergsøytoppen!

Tekst og foto: Arne Tømmerbakke

Gjemnes Ytre tok våren 2009 initiativ
til å rydde, og å legge ned plattinger på
de mest gjørmete stedene, for å gjøre
stien til toppen av Bergsøya mer attraktiv. Ungdomslaget på Bergsøya sponset
material. En liten horde av bergsøyinger++ stilte opp på dugnad, og i løpet
av en søndag var løypa klar. Gjemnes

www.gjemnes-ytre.no

Ytre laget turdag med Gjemneskoret
som sang på Bergsøytoppen. På ungdomshuset ble det solgt rømmegraut,
og det var kåseri og enda mer konsert
av Gjemneskoret. Ca 150 mennesker
besøkte toppen den dagen.
Å så, ble dette noen suksess? Boka på
varden gir svar. I 2010 har 836 skrevet
i boka. I 2011 var 870 på toppen. I 2011
var det altså i gjennomsnitt 2,38 besøk
pr dag. Den som har vært der flest ganger i løpet av et år, er en dame fra Bergsøya. Hun var på toppen 164 ganger i
2010. Slå den! Begynn å bruke Bergsøytoppen du også. En flott ettermiddagstur på en times tid (opp og ned) hvis
du er litt kjapp på foten. Parkering ved
ungdomshuset, eller i vegkanten ved
skiltet til Varden.

