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Som kanskje de fleste har fått med seg
har bedriften Kr. Faksvåg AS i Kristiansund kjøpt Tines meieri på Høgset.
Overdragelsen er ventet å skje i løpet
av oktober måned 2012, og det antydes
at det allerede i starten av 2013 vil være
drift fra Høgset. Dette er gledelige nyheter, og vi ønsker bedriften hjertelig
velkommen til Høgset og Gjemnes Ytre.
Kr. Faksvåg driver i hovedsak som leverandør av dekk til landbruks- og anleggsmaskiner. Firmaet er i vekst og
trenger mer plass. Kr. Faksvåg kjøper
eiendom inkludert vaktmesterboligen.
I kjøpet inngår også noe inventar knyttet til kontor og kantine, samt reoler og
lignende. Det øvrige produksjons- og
prosessutstyr knyttet til meieridrifta
selges separat via et dansk meglerfirma (kilde: TK). Kontorbygget blir ifølge
Kr.Faksvåg AS ikke helt fylt opp, med
andre ord er det ledig kapasitet og muligheter for leie av kontorfasiliteter der
til en overkommelig pris.

Hva gjelder containerhavna og planene
er det ikke noe nytt å melde. Finansiering via norske finansinstitusjoner
skulle være klar i løpet av våren 2012,
men det er tydeligvis ikke på plass enda. Kommunestyret skal ha saken om
containerhavn opp i møte 25 sept og
vil da vurdere intensjonsavtalen og om
denne skal sies opp, dette ifølge ordfører i Gjemnes.
Vil oppfordrer leserne/innbyggerne
om å samle gode sommeropplevelser,
natur og forhåpentligvis noen fine soldager. Dette ønsker vi i redaksjonen at
dere senere deler med oss i form av bilder, ferietips, eller turbeskrivelser slik
at vi kan kose oss utover høsten med
minner om sommeren som var. Neste
utgave av Ytre Nytt kommer i august,
stoff, bilder eller annet sendes til redaksjonen innen 10. august 2012.

Oppløftende nyheter om
nyetablering i Tine bygget
Storlandet:

Storlandet Grendahus:
• Dugnad i juli (egen flyer i posten)
For leie av u-hus, ta kontakt med
leder Kari Aamyri Bø

Gjemnes:

Grendahuset Fjordgløtt:
• Loppemarked i august
(dato ikke fastsatt)

Bergsøya:

Ungdomshuset:
• Sensommerfest 4. august
(mer info i egen flyer)
• Innvilese av ballslette
(tidspunkt annonseres senere)
• Basar
(tidspunkt annonseres senere)

Slåttadag på Stokke
21. juli kl 11

(evt alternativ 28 juli
avhengig av vær)

Gjemnes Ytre har fått forespørsel fra
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)
Møre og Romsdal om å stå i bresjen
og gjennomføre slått på et vel 3 dekar
stort stykke kalt Vestgård slåttemark på
Stokke. Kompensasjonen for tiltaket fra
FNF går i sin helhet til Gjemnes Ytre for
mellom annet å sikre fortsatt utgivelse
av Ytre Nytt. Vi håper derfor at folk fra
alle tre kretsene i Ytre møter opp og blir
med på denne slåttadagen. Målet med
denne innsatsen er å opprettholde en
artsrik eng gjennom et tradisjonelt slåtte- og beiteregime. I tillegg er det et mål

å opprettholde forekomster av solblom i
to delpopulasjoner med minst 10 blomstrende planter i hver. Lokaliteten består
av en liten slåttemark som ligger i en
slak nordvestvendt bakke på sørsiden
av veien litt nordøst for Stokke. Lokaliteten grenser til veien i nord og ellers til
løvskog med ett og annet grantre innblandet som er spredt fra nærliggende
plantefelt. Den mest verdifulle delen av
slåtteenga ligger i nordvest på den lille
knausen hvor solblom vokser.
Tiltak/krav:
Enga skal slås med ljå eller tohjulsslåmaskin. Graset skal tørkes (hesjes eller
bakketørkes) i 2–3 dager og så fjernes
fra området. Vi satser fortrinnsvis på
bakketørking.
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Til slutt vil redaksjonen ønske dere
alle en riktig god sommer!

Utstyrsbehov:
Til slåtten trengs ljåer, evt en tohjuls slåmaskin, og raker til å samle gresset. Vi
har behov for personer som har ljå, og
som kan bruke den, og som også kan vise den bortimot glemte kunst å slå med
ljå til oss andre som ikke kan dette faget. De som ikke kan traktere ljå kan ta
med rake og gjøre en innsats som rakartaus/rakargutt. Et pluss er det hvis folk
møter i tidsriktige slåttaklær (busserull,
stakk, skaut etc), men det er naturligvis
ingen krav til bekledningen.
Bonus/belønning:
Til slåtten hører det naturligvis med at
det serveres slåttagraut. Vi satser derfor
på servering av rømmegrøt til slåttafolket.
>> Eget flygeblad sendes ut til husstandene når tiden nærmer seg for slåtten!
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Vil du blir sponsor og støtte YtreNytt?
Ta kontakt med Redaksjonen!
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Velkommen Birgit!

Av Heidi Hogset (V)

> Lag og forening:

Førstehjelpskurs

Tekst: Sissel Kamsvåg

Førstehjelpskurs i regi av Norsk Luftambulanse i Storlandet Grendahus –høsten 2012. Storlandet Sanitetsforening
i samarbeid med Storlandet Grendalag
planlegger å arrangere førstehjelpskurs
i regi av Norsk Luftambulanse i Grendahuset på Storlandet til høsten (datoer
settes når vi har nok påmeldte). Kursene
som planlegges er:
• Norsk grunnkurs i førstehjelp
• Førstehjelp for deg som har
omsorg for barn/barnebarn
Hvert kurs varer i 5 ½ time og vi legger
opp til lørdager som kursdager. Aldersgrensen for deltakelse er 10 år. Begge
kurs er gratis såfremt vi skaffer minst
10 deltakere som er eller vil bli medlem i
Norsk Luftambulanse. Det er så lite som
skal til for å redde et liv. Du må bare
vite hva! Påmelding til Sissel Kamsvåg
(tlf. 909 69 772) innen 1. august 2012.
NB! Folk fra hele Gjemnes Ytre kretsen
er velkommen til å delta.

Rådmannsposten må være den mest utakknemlige jeg kan tenke meg. Jeg vet ikke om
noen rådmann som ikke har vært utskjelt.
Rådmannen er en fristende hoggestabbe for
både politikere og innbyggere når problemene tårner seg opp på kommunehuset. Så jeg
kan ikke annet enn å beundre dem som likevel prøver seg, vel vitende om hvor tøft det
kan bli. Samtidig tror jeg at posten er en som
har godt av utskiftning – når man har fungert i en slik stilling i noen år, la oss si 5-6 år,
har man stort sett gitt det man har å gi. Da er
tiden moden for å gå videre og overlate stafettpinnen til en annen. Det har vår alles Nils
Martin nettopp gjort. I skrivende stund står
jeg på farten til å dra på en avskjedsfest for
ham. Jeg håper det ikke blir en avskjed, bare
en overgang til en annen måte å omgås på, for
Nils Martin er en av de triveligste personene
jeg vet om.
Nå har nettopp Birgit Eliassen overtatt Nils
Martin sitt kontor, og hun gikk straks i gang
med å gjøre kontoret til sitt eget. Det lover
godt. Hun møter store forventninger. Det blir
hennes oppgave å rydde opp i økonomien vår,

av et par uker. Følg bruksanvisningen på
pakken, så får sneglene i seg parasitten,
deretter kommer tanten og onkelen og
spiser de igjen. Høres nesten ut som et H
C Andesen eventyr….Men det skal virke
ifølge sikre kilder.

Kjenner du denne
karen?

> Barn og unge:

Tekst: Sissel Kamsvåg

Nye verdensborgere
ønskes velkommen!

Noen skadedyr, gjerne helt nye arter i
Norge, er såpass hissige at vi ikke vil ha
dem i norsk natur. En av disse er brunsneglen, også kjent som mordersneglen og
iberiaskogsneglen, som kom til Norge
på 1980-tallet med importerte blomster
og jord. Den formerer seg raskt, har få
naturlige fiender og spiser hageplanter.
Brunsneglen er en brun, brunrød eller
mørkebrun snegl uten sneglehus. Den blir
7-15 cm lang, er ettårig og hver snegle kan
legge opptil 400 egg!

Tekst: Sissel Kamsvåg

Se opp for snegleegg

I løpet av 2012 vil fire nye Storlendinger
komme/ha kommet til verden, i tillegg
til èn med sterk tilknytning til Storlandet. Dette lover godt for bygda og for
fremtiden. Takk til de som gjør en ”innsats” for folketallsutviklingen! Og oppfordringen går til andre i bygda om å
gjøre en like god innsats!
Redaksjonen i Ytre Nytt er ikke kjent
med hvordan status ser ut for de andre
to bygdene i kretsen, men vi tar gjerne imot oppdateringer til neste utgave.
Oppfordringen om å gjøre en innsats
for folketallsutviklingen går selvsagt til
alle tre kretsene i Ytre!

og den oppgaven vet vi blir noe å bryne seg
på. Men hun har tydeligvis vært ute en vinternatt før. Samtidig må vi innbyggere (og politikere) akseptere at selv rådmenn bare er mennesker. Vi må med andre ord innvilge Birgit
en viss tabbekvote. Hun kommer nok til å få
bruk for det.
Jeg ser at hun allerede har tatt tak i en av de
vanskeligste oppgavene Gjemnes har slitt
med de siste åra, som er situasjonen i barnevernet. Der har hun laget sak på at vi bør søke
et nærmere samarbeid med Molde og RORkommunene. Oppslaget om dette i pressen
har utløst en invitasjon fra Kristiansund og
Averøy om å bli med på det samarbeidet de allerede har omkring barnevernet. Dermed har
vi faktisk et valg! Det er slik det skal være.
Jeg håper vi også får et reelt valg den dagen
vi skal ta stilling til et mer omfattende kommunesamarbeid, som kommunestyret jo har
vedtatt at vi skal holde folkeavstemning om i
forbindelse med stortingsvalget i 2013. Også
den saka vil bli en stor utfordring for vår nye
rådmann.
Jeg håper kommunestyret og den nye rådmannen vår finner tonen raskt, for vi har mye
å gjøre som ikke kan vente!

Hver gang du kjøper blomsterjord bør du
undersøke jorden for brunsnegler og snegleegg. Det samme gjelder når du kjøper
planter. Du kan også finne brunsnegleegg
i hagen - de er runde, cirka fire millimeter
i diameter, melkehvite i fargen og ligger
ofte i klynger på 20-30 egg. Hell kokende vann over eggene. For å unngå videre
spredning må du ikke dumpe infisert hageavfall i naturen.

Kan drepes med parasitter

Det finnes et middel som er å få kjøpt som
heter Nemaslug. Preparatet inneholder
nematoder som gir brunsneglen ufrivillig spisevegring, som leder til død i løpet

www.gjemnes-ytre.no

Egenprøvd enklere variant
av bekjempelse

I Søvika på Storlandet har vi hatt denne
uønskede gjesten i 3-4 år nå, og det kan
bekreftes at den spiser planter og gjør
det utrivelig i hagen. Min personlige krig
mot denne utrivelige karen går ut på å
strø salt på den, ca ¾ teskje salt på en
stor snegle. Dette gjør at sneglen tørker ut
og dør. Mange sier at dette ikke er en human måte å bekjempe den med, men jeg
ser ikke helt den store forskjellen på de
ulike metodene som salt eller parasitten
nemaslug, de dør uansett.

Barnehage: Lykkeliten
Barnehage, Storlandet
Om våren skjer det mye rart i naturen, blant annet dukker det opp
flere fugler vi ikke har sett på ei
stund. I mai tok vi fram bildene fra
i fjor av fuglene vi er vant til å se
rundt oss sommersdag. Og jammen
husket barna hva de fleste het; både gjøk, kråke og «skjor» kunne de
navnet på. Da vi tok fram bildet av
en svart og hvit fugl med et langt
orange nebb som satt i strandkanten, kom det lynkjapt fra en liten
kar: «Åja, den husker jeg! Den heter
Tjeld-Inge!»

