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Ny organisering av
Ytre
YtreNytt er tilbake! Gjemnes
Vi har reorganisert oss i Gjemnes Ytre.
> FØRST OG FREMST:

Av Heidi Hogset, konstituert redaktør

Gjemnes:

Grendahuset Fjordgløtt:
• 17-mai frokost
Velkommen til 17.mai frokost på
Grendahuset Fjordgløtt. Det blir
frokostbuffet fra 9–11. Voksne kr
80,- Barn opp til 12 år kr 30,Alle er velkomne til en trivelig start
på dagen!
• Sankthansfeiring på Vorpneset
Vi samles til bålbrenning og
grilling på Vorpneset lørdag
22. juni fra kl 19.00. Ta med grillmat
og den drikke du selv trenger, så
sørger velforeninga med grillutstyr.
• Sankthansfeiring på Skinnbrokstranda ved sjøen nedenfor Aksel
Hansen. Alle er velkommen.

Bergsøya:

• Dugnad i ungdomshuset
Fredag 24.05.2013 fra kl 17.30
og lørdag 25.05.2013 fra kl 10.00.
Rydding/vasking inne og ute og evt.
flislegge kjøkkengulv. Vel møtt!!!!
Dugnadsjef: Magne Halset
• Sykkeldag 29. juni / start kl 12.
Rundt øya, drikkestasjon. Mulighet
for å kjøpe seg kaffe og kaker i
ungdomshuset. Startkontigent:
30,- kr. Loddtrekkning på startkontigenten.
• Sommerfest / dansefest 6. juli, kl 21
• Basar 22. september

Etter noen måneders opphold, er
YtreNytt tilbake. Gjemnes Ytre har
trappet ned virksomheten, men
YtreNytt er et tiltak vi ønsker å videreføre. Målet er å utgi 5–6 utgaver
i året. I 2013 håper vi at det kan bli
4 utgaver. Redaksjonen består nå av
2 personer fra hver av de 3 kretsene
vi dekker, men vi er avhengig av innspill fra bygdefolket. Særlig trenger
vi beskjed om aktivitetene til lag og
foreninger, som vi håper vil benytte
YtreNytt til å få ut informasjon til
bygdefolket.
Innspill kan sendes til undertegnede
eller til post@gjemnes-ytre.no.
Undertegnede: heidi.hogset@himolde.no, mob. 938 15 900.

> AKTIVITETER:

Vårfin!

Hvis du ikke allerede har gjort en innsats med å rydde veikanter, strand og
rundt huset ellers oppfordrer vi nå til å
gjør det nå før sommeren kommer. Alt
blir så mye finere uten søppel! Takk!

Ledergruppen avholder møter siste mandag hver 2. måned. Planlagte møter for
2013: 27. mai, 20. september og 25. november. Møtesteder/tidspunkt annonseres. Lag/foreninger fra våre kretser som
ikke er representert i styret men som
kunne tenkt seg å være med, kan henvende seg til en av oss i ledergruppen.

Storlandet:

Grendahuset:
• Trim har sommerferie
• Vaske- og ryddedugnad
(dato annonseres)
• Dugnad for ny lekeplass
Hver tirsdag og torsdag fra kl 17.30.
Stordugnad for montering av lekestativer annonseres senere!
• Åpningsfest for lekeplassen
Egen flyer in postkasse!
For leie av u-hus, ta kontakt med
leder Kari Aamyri Bø

Fra å ha et ”standarisert” styre med leder, nestleder osv som vi vanligvis kjenner, har vi nå gått over til en modell med
èn ledergruppe som totalt utgjør styret
i Gjemnes Ytre. Gjemnes Ytre skal som
kjent være en ”paraplyenhet” for lag og
organisasjoner i ytre del av Gjemnes
(Bergsøy, Gjemnesstranda og Storlandet)
og styret (nå ledergruppen) skal bestå av
representanter av de lag/organisasjoner
som ønsker å være med i vårt fellesforum. I tillegg til de som representerer
lag/foreninger, er våre tre innvalgte
kommunestyrerepresentanter observatører til styret. Ledergruppen i Gjemnes
Ytre for 2013 består av følgende personer/representanter:
Nils Høgset
Gjemnesstranda Velforening
Sissel Kamsvåg
Storlandet og Gjemnes Grendautvalg
Arne Tømmerbakke                           
Bergsøy Grendautvalg
Ketil Fjortoft                                      
Høgset Småbåtlag
Randi Stokke                                     
Grønset Utmarkslag
Kolbjørn M. Stokke                           
Storlandet Utmarkslag
Kari Bø                                              
Storlandet Grendalag
Madlen Behrendt                               
Media og kontaktperson
(brevpost, mail, web, fb etc.)
Jan A. Bø, Marvin Skjerset, Heidi Hogset                                     
Observatører kommunestyret

Slåttadag i juli

Gjemnes Ytre skal utføre oppdraget på
Stokke 20. juli i år på vegne av Forum
for Natur og Friluftsliv Møre og Romsdal. Inntektene vi får for dette oppdraget skal gå til videreføring av Ytre Nytt.

Fakta Ytrenytt
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> TRAFIKK:

Ny rundkjøring på Bergsøya
Tekst og foto: Kjell P. Dønheim

> SAMFERDSEL:

Åpning av nye E39
av Per Gimnes

Offisiell åpning av nye E 39 Astad-Høgset blir den 03.06., med snorklipping
ved statssekretær Geir Pollestad. Ytterligere detaljer er ikke endelig fastlagt i
skrivende stund men det blir trolig kolonnekjøring tur-retur, Astad- Høgset,
før vegen åpnes for fri trafikk. Nåværende E39 blir omklassifisert til fylkesveg med sammenhengende fartsgrense
60 km/t.
Det blir en del reparasjon med asfaltlegging på de dårligste delene. Det blir
gang og sykkelveg langs hele strekningen ved at eksisterende vegmerking blir
fjernet og det blir ny oppmerking med
ett kjørefelt midt i vegen med brutt,
hvit linje på hver side.
Hver side på vegen vil på denne måten
bli en tryggere del av vegen for gående
og syklende, samtidig som de fungerer som møteplass, og eventuelt under forbikjøring for bil, traktor, og andre motorkjøretøy. Det forventes svært
lite biltrafikk langs denne vegen etter
omleggingen. Mer info fortløpende på
www.gjemnes-ytre.no.

> FRILUFT OG HELSE:
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Ytreløperen på
ett ben!

Tekst og foto:
Madlen Behrendt
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Etter noen års
prøving og nedYTRELØPEREN
gående
deltakertall skal turk asset r i m me n
YTRELØPEREN
avvikle
konkurransen. Det
velorga n iserte
StikkUt-konseptet blir benyttet ivrig av
mange friluftsinteresserte og har rett
og slett slått ut Ytreløperen. Men de 12
Ytreløper-postene blir på plass og plakatene blir erstattet med navnet og en
liten bekrivelse av plassen. Til dette
trenger vi turgåere som kan ta de nye
plakatene med opp. Og kanskje vet den
ene eller andre en historie eller særegenskap av plassene. Ta kontakt med
Madlen på tlf. 97177219! Bøkene skal
fortsatt ligge i postkassene. Turheftet
og klistremerker kan bestilles hos Madlen. Dem er artig å ha og beskriver turene i ytre Gjemnes med tekst, bilder og
kart. Flott hvis mange bruker tilbudet
og nyter den fantastiske naturen rundt
her! God sommer og god tur i 2013!
Turorientering for ytre Gjemnes

Turbeskri velser • Kart •
Konkurran se

Et arbeidslag på 15 mann (4 norske og 11 polske) arbeider med og opparbeide et
15 mål stort område hvor det skal være en stor rundkjøring med mange parkeringsplasser, venterom og toaletter, alt tilknyttet en bussterminal for bussruter.
På nedre side skal Statens Vegvesen ha vekt for tungtransport og kontrollstasjon.
Området er planlagt med et stort og triveligt grøntområde med mye beplantning.
Det er for tiden 3 gravemaskiner og 3 lastebiler en buldoser og to borerigger i arbeid. Det hele er planlagt å stå ferdig i oktober i år.

> GJEMNES KOMMUNE:

Indrefileten
Av Heidi Hogset (V)

Vi som hører til i ytre Gjemnes, mener
bygda vår ligger midt i smørøyet, med
landlivets herligheter rundt oss, og bylivets gleder innen rekkevidde på to
kanter. Dette burde flere fått mulighet
til å ta del i! Men da må noen viktige forutsetninger være på plass, særlig gode
kommunikasjoner og tilgjengelige boligtomter.
Hva gjelder infrastruktur, har noe
skjedd i det aller siste – mandag 29.
april ble Gassvegen AS stiftet, med Edvard T. Eide som styreleder og Øyvind
Gjøen som Gjemnes kommunes representant. Deres første oppgave blir å ansette en daglig leder og finansiere utredning av 3 alternative vegløsninger
for strekningen Høgset–Eide. Det mest
omstridte alternativet er tunnel gjennom Harstadfjellet. Her må to spørsmål
avklares:
1. Hva blir kostnaden med en tunnel,
sammenlignet med ny veg langs hele
Storlandet?
2. Hvilke konsekvenser får valg av vegløsning for Storlandet som bosted og
for utvikling av næringslivet der? Kanskje det foreligger en interessekonklift
mellom disse to hensynene?
Skal vi få boligtomter, må det inn i
kommuneplana. Men som alle kjenner
til, rullering av kommuneplana ligger
årevis etter skjema, og blir ytterligere
forsinket av sjukehussaka, som sniker
i køen av utredninger kommunen må
ta seg av. Likevel har administrasjonen
lagt fram et program for kommune-

www.gjemnes-ytre.no

planarbeidet framover til politisk behandling. Det planprogrammet sendte
kommunestyret i retur fordi det ikke
la opp til å engasjere politikere og bygdefolk til strategisk tenkning i innledningsfasen for planarbeidet.
I Surnadal har de vært flinkere til å engasjere både bygdefolk og politikere på
denne måten. Der holdt de nylig et folkemøte om Framtids-Surnadal. Det er
der enhver kommuneplanprosess må
begynne, med visjonene om hvor vi vil
hen med bygda vår. Jeg håper sjukehusutredningen ikke vil være til hinder
for at vi nå kommer i gang med innledningsrundene til arbeidet med en ny
kommuneplan, der det avsettes areal til
boligtomter, både langs den berømmelige «indrefileten» (Gjemnesstranda) og
i resten av ytre Gjemnes.

> HISTORIE:

Bygdebok for Storlandet
del II, Røvik til Øverland

Tekst: Sissel Kamsvåg

Til informasjon er det for tiden hektisk
manusgjennomgang av stoffet til den
siste bygdaboka for Gjemnes, nemlig
den som dekker strekningen f.o.m Røvik t.o.m Øverland. Utkast til manus
for den enkelte gård vil bli sendt ut til
husstandene om ikke altfor lenge, slik
at de kan gå igjennom og korrekturlese
evt rette opp feil. I løpet av sommeren
2013 vil det bli arrangert bildeinnsamling for denne boka, i Storlandet Grendahus. Dette vil foregå i 2 omganger og
vil bli annonsert. Oppfordrer folk om å
se gjennom bilder som er aktuell å ha
med i boka.

