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Informasjonsblad for ytre Gjemnes
> redaktøren:

Hva skjer?
GY-framtidskonferanse

:

Vyer og visjoner

En ønskelig framtid fo

r bygda vår
21. mai 2011 • kl 11 • Ba
samfunnshus • Stein P. tnfjord nye
Foredrag, diskusjon, unAasheim kommer!
derholdning.
Kom og hør!

Storlandet:

Ungdomshuset:
• Tirsdagstrim har sommerpause
og starter opp igjen i september
• Bordtennis for avtale ring
tlf. 90 50 20 46

Bergsøy:

Ungdomshuset:
• Basar 5. juni, kl 15–18
Mange flotte gevinster, salg av
kaker, kaffe, brus og pølse
• Sykkeldag, dato kommer senere

Gjemnes:

Grendahuset Fjordgløtt:
• Basar, 28. mai fra kl 14
Åresalg, underholdning, salg av
rømmegrøt, kaffe og kaker
• Sankthansfeiring
Mer info kommer i postkassa!
• Utleie: Selskaper, møte
Ta kontakt med Roger,
tlf. 416 05 097
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Sissel Kamsvåg | Sjefredaktør

Tanker om fremtiden
for Gjemnes Ytre – møt opp 21. mai!
Kanskje det mest givende som har
hendt oss i Gjemnes Ytre på årtier, foregår den 21. mai. Det gjelder
Fremtidskonferansen som er annonsert både i Ytre Nytt og som de fleste vel har mottatt informasjon om i
postkassene sine. Folk oppfordres
til å møte opp til dette arrangementet.
Når det gjelder Ytre Nytt og fremtiden, tar vi nå først en ”sommerferie”, men planlegger med ny utgave
over sommeren. Vi er avhengig av
sponsing for å få dette til, så
de som er interessert i å bidra i den forbindelse kan
ta kontakt med redaktøren eller evt med Madlen Behrend (tlf/mail
nederst på siden).
Hvis man skal ta en
liten
oppsummering
av temaer Ytre Nytt har
berørt så er det vel en rød
gjennomgående tråd som skal
være godt synlig for de fleste; mistillit og frustrasjon over vår kommuneledelse. Dette startet vel for alvor
i forbindelse med nedleggelsen av
skolen vår og har bare fortsatt etter
det. Etter skolenedleggelsen har vel
knapt noen fra kommuneledelsen
vært å se i Gjemnes Ytre så vidt meg
bekjent. Noen kan kanskje oppfatte
meg som vel krass i mine uttalelser
mot kommuneledelsen, men jeg vet
også at mange er av samme oppfatning som meg, det har jeg da også
fått tilbakemeldinger på. Den eneste
dialogen vi har med kommunen er

når det kommer regninger på kommunale avgifter føles det som, og
ingen enkel og forståelig forklaring
på hvorfor folk f.eks. må betale tett
på 15 000 kr i året for kommunalt
vann, avløp, feiing og renovasjon.
Hva med de som ikke følger med på
kommunens hjemmesider og greier
å holde seg oppdatert over politiske
vedtak som fattes, hvem skal fortelle
dem hvorfor regningene er så høye
for disse tjenestene og at de også
vil øke dramatisk i årene som kommer? Og hva med informasjon
om eiendomsskatten som
er vedtatt innført om vel
et halvårs tid? Hva skal
vi egentlig forholde oss
til, hvilke satser legges
det opp til, blir det differensierte satser (tettbebyggelse/grisgrendt)
og hva kan vi måtte
regne med å bli belastet,
5 000 i året eller kanskje
10 000 kr? Hvorfor kommer
ikke kommunen ut med noe informasjon om dette?
Ellers oppfordres folk både på
Bergsøya, Gjemnesstranda og på
Storlandet om å bruke sommeren
godt, forhåpentligvis blir det en bra
sommer værmessig og muligheter
for både grillkos og mange flotte turer både på fjell og ved sjøen. God
sommer alle sammen, og så satser Ytre Nytt på å være tilbake etter sommeren, forhåpentligvis med
stoff relatert til det kommende kommunevalget i september.
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Ny runde for Ytreløpere!

Grunneierne
stifter lag

Tekst og foto: Madlen Behrendt

Også i år blir det en ny
runde med trim og tur
til Ytreløperen sine mål.
Konvolutter med skjema
og brosjyre kan kjøpes på
Bunnpris i Batnfjordsøra og på Eide
Sport. Vi håper at mange vil delta og
sender inn skjema med ny løsningsord for 2011 i oktober. Det blir som i
fjor flotte gevinster og diplom. For mer
info: www.gjemnes-ytre.no eller Madlen på tlf. 97177219. God tur!

Påskesuksess på Storlandet!
Tekst: Sissel Kamsvåg (Kasserer U.L Framskritt)

Årets tradisjonelle Påskebasar fredag
før Påska ble en suksess på alle måter.
Rekordmange folk, både store og små,
hadde funnet veien til ungdomshuset
denne kvelden. De to yngste gjestene
var 1 og 2 måneder gamle, så det er
ikke noe å si på rekrutteringen til fremtidig deltakelse!
Ungdomslaget innkasserte nærmere
30 000 kr på loddsalg, åresalg og mat
og drikke. Mange flotte gevinster var
det også denne gangen, og noen var naturlig nok gladere enn andre når de dro

hjem med gevinster som blant annet
hotellweekend for to personer i Norden
og maleri fra bygdas egen kunstner.
Ungdomslaget ønsker å takke alle
som bidro til en vellykket basar, både
de som bidro med gevinster og de som
kanskje brukte mer penger enn de hadde planlagt på basaren. Pengene kommer godt med til videre oppgradering
og fornying i ungdomshuset, og ikke
minst til den videre drift av huset med
de utgiftene det innebærer.
Tusen takk !

Styret for grunneierlaget konstituerte
seg på et møte fredag, 6. mai. Stiftelsesprosessen er fullført når vedtekter for
laget er blitt vedtatt. Styret har et forslag til vedtekter som blir lagt fram for
grunneierne i et møte fredag 27. mai.
Styret består av:
Leder: Knut Arne Leithe
Sekretær: Heidi Høgset
Kasserer: Michael Leske
Styremedlemmer: Helge Løbergsli,
Randi Stokke
Varamedlem: Kolbjørn Magne Stokke

> Gjemnes:

Vegkirke

Foto: Madlen Behrendt

Gjemnes Kirke deltar i arrangementet
”Vegkirke” og holder åpen for veifarende i hele juli-måned. Stikk innom for en
hyggelig prat. Velkommen!

3PÅGATEN:
Skal du delta på fremtidskonferansen som Gjemnes Ytre arrangerer 21 mai?

Bergsøy:

Arne Tømmerbakke: (Han skal i hvert fall. Anm. redaksjon)

Gjemnes:
Eva Høgset: Har tenkt på det.
Hallvard Hatlen: Har ikke tenkt det, men kanskje.
Åshild Knutset: Vet ikke enda, kanskje.

Storlandet:

Ann Karin Røvik: Nei, men jeg regner med at mannen min skal dit. May Martinsen:
Nei, skal feire min fars 60-årsdag samme helg. Hadde det ikke vært for det, så hadde jeg
nok deltatt. Katrine Gjetøy: Nei, det skal jeg ikke.

www.gjemnes-ytre.no

Lykkeliten barnehage,
Storlandet:
Gullkorn fra barna: Gutt sitter
på do og sitter der vel og lenge.
Siden det tar så lang tid og flere
står i kø, så spør voksen: tisser eller bæsjer du? Da blir gutten helt
stille og forsvinner litt i tankeverdenen. ”Hmmm…mmmm………..”
– tenker seg godt om ”……jeg vet
ikke jeg….. ”

