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> Rapport:

Fra GY årsmøtet

Hva skjer?

Storlandet:

Ungdomshuset:
• Trim hver tirsdag kl 20
(mye nytt trimutstyr innkjøpt!)
• Bordtennis hver onsdag,
for avtale ring 90 50 20 46
• Påskebasar 15. april. Som vanlig
mange flotte gevinster!
• Påskedans 20. april, Musikk ved
John og Tommy (fin danse- og
pubmusikk!). Eget flyer i postkassa.

Bergsøy:

Ungdomshuset:
• Rekeaften og årsmøte, 20. april
Årsmøte kl 20, rekeaften kl 21
Dans etterpå. Påmelding til
Marianne Storvik innen 15. april
• Basar 5. juni, kl 15–18
Mange flotte gevinster, salg av
kaker, kaffe, brus og pølse
• Sykkeldag, dato kommer senere

Gjemnes:

Grendahuset Fjordgløtt:
• Balldag, lørdag, 2. april, Blandaball, fiskeball og kaffe, kaker
kl 13. Alle hjertelig velkommen!
• Basar i april. Dato kommer.
www.gjemnesvel.no

Styret og 4 innbyggere var på stedet til
GY årsmøte og presentasjon. Årsrapporten og regnskapet ble presentert
og planer for 2011 diskutert. For 17.
mai ønskes det en fellesarrangement

> redaktøren:

MARS2011

på skolen. GY skal undersøke dette og
lede komitéen hvor de 3 grendalagene
samles. I mai skal også en en dag med
”Framtidskonferansen” samle innbyggere til et folkemøte. Årsrapporten,
regnskapet og rapport for timeforbruk
ligger på nettet for nedlasting. www.
gjemnes-ytre.no. M.B.

Sissel Kamsvåg | Sjefredaktør

Gjemnes på Norgestoppen –
i kommunale avgifter

Og det er før eiendomsskatt er medregnet! Og underskuddene i kommunen ser ut til å vokse ukontrollert måned for måned. Besparelsene som var
grunnlaget for nedleggelse av skolen på Gjemnes ble det ikke noe av, men
som kjent ble vi ikke hørt i vår argumentasjon der heller.
Jeg ser politikerne i kommunen er
frustrerte over overraskende store
underskudd for hvert kvartal, og
som de gang på gang må ”ta til etterretning”, og jeg undrer meg på hvem
som frivillig melder seg til å stå i mulige politiske posisjoner til høsten
med en kommuneøkonomi som er
helt ute av politikernes kontroll. Om
mulig undrer jeg enda mer på hvordan jeg skal stemme ved høstens
valg. Jeg ser frem til å se de enkelte
partiers valgprogram, det kan ikke
annet enn å bli lite troverdig uansett
valgløfter når politikerne har mistet
kontroll over kommunens økonomi.
Det er flere ting å undres over i
vår del av kommunen, f. eks undrer
jeg, sammen med flere, hvor saken
står angående utbedring av FV279,
strekningen Høgset-Eide. Vi som
er berørt, og som bor langs denne
strekningen, lever i uvisse, mens
tungtrafikken på strekningen bare
øker. Ifølge planprosjektleder i Statens Vegvesen, Ivar-Ole Mittet, er
ikke FV 279 (Eide-Høgset) en særlig
aktuell trasè for fremtidig E-39, heller ikke tunnel gjennom Harstad-

fjellet. Dermed står vi igjen med den
veien vi har i dag, uten utbedringer,
i uoverskuelig fremtid. Skal vi virkelig akseptere det? På den ene siden
sier Statens Vegvesen at strekningen er så trafikkbelastet at det praktisk talt ikke er mulig å få avkjørsler for de som ønsker å bygge og bo
på Storlandet, og på den andre siden
bevilges det ikke noen midler til utbedring, ikke av de verste strekningene engang! Og hvor er våre lokalt
valgte representanter som skal være våre ombudsmenn? Jo, de avslo
å være med på spleiselag sammen
med Eide kommune og vegmyndighetene for å utarbeide en plan om
forholdsvis enkel utbedring av de
verste delene av vegstrekningen. Ingen, i særdeleshet i kommuneledelsen, bør være forundret over at det
er en mistillit mellom ytre del av
kommunen og kommuneledelsen.
Til slutt en oppfordring til folk på
Bergsøya og Gjemnesstranda om å
bidra med informasjon/stoff fra hele
Gjemnes Ytre slik at det ikke ender
med å bli et rent Storlands Nytt!
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> historie:

Storlending og Bergsøyjente fant
hverandre i Amerika

Ola Halsteinsen Kolset, født ca 1855 i
”gammelgarden” på Kolset Storlandet,
reiste over til Amerika i 1887 og hans
fremtidige kone Marit Knutsdatter Storvik fra Bergsøy reiste over i 1888. Marit var datter av Knut Hallvardson Storvik og Karen Iversdatter Ødegård. Det

er ukjent om Ola og Marit
kjente hverandre fra før,
men de ble i alle fall gift
etter at de kom til Amerika. I Amerika ”amerikaniserte” Ole sitt etternavn
til Kolseth. Ola og Marit
bosatte seg i Chicago, Illinois, og Ola ble amerikansk borger i 1892. Ola
og Marit var imidlertid
hjemme på besøk i ”gamlelandet” to ganger som
vi kjenner til, første gang
i 1903 og den siste gang i
1914. Marit og Ola fikk en
sønn, Knut Hilmar Kolseth, f 1893, og han fikk igjen tre sønner og en datter, som til sammen har
mange etterkommere bosatt i USA.
Tekst: Sissel Kamsvåg
(utdrag fra artikkel i Gjemnes Minne 2010)

> kunngjøring:

Konferanse i
Gjemnes Ytre
Heidi Høgset

Gjemnes Ytre planlegger en konferanse for bygdefolk
og andre i mai med
tema ”Fremtidens
Gjemnes Ytre i våre
hender”. Det blir
foredrag, filmframvisning, diskusjon
og underholdning.
I forbindelse med
seminaret planlegges også en spørreundersøkelse blant bygdefolket
om hva som er de viktigste trivselsfaktorene ved å bo her, om hva som
kan bli bedre og hvor vi skal høre
til i framtida. Nærmere informasjon kommer snart i postkassa og
på www.gjemnes-ytre.no

> barn og ungdom:

Karneval i Bergsøy
barnehage
Tekst og Foto: Hege Madsen

Fredag den 25.februar hadde vi karneval
i barnehagen, små og store hadde kledd
seg ut. Vi hadde prinsesser, marihøner,
pipp, klovner, elg, turtles, Rorry raserbil
og indianere på besøk i barnehagen. Vi
hadde leker, danse, kino og vi hadde ekstra godt og spise denne dagen. Her får
dere se ett bilde fra denne dagen.

Tonje, Lene, Thea, Andreas, Thomas, Randi, Matilde, Ingrid og Nina.

> Traffiksikkerhet:

3PÅGATEN:
Hva gjør du for å holde deg i form?
Bergsøy:

Eli Aspen Tømmerbakke (Hjorten på Bergsøya): Går turer, og
sykler om sommeren. Om vinteren går jeg en del på ski. Amund
Tømmerbakke (Hjorten på Bergsøya): Når jeg er hjemme løper
jeg en del rundt Bergsøya. Ellers er det alpin skikjøring nå vinterstid.
Marit Berge Nørbech (Halset på Bergsøya): Går tur med
hunden hver dag!

Statens Vegvesen i barnehagen
Tekst og Foto: May Martinsen

Statens Vegvesen var i Lykkeliten Barnehagen på Storlandet og snakket om trafikksikkerhet. Om viktigheten med å
bruke sete og sikkerhetsbelte! Alle barna fikk reflekser til
å henge på sekker og for å lime på jakka si!

Gjemnes:
Turid Gimnæs, Pensjonist: Driver med seniordans, og trimmer
ellers hjemme.
Ketil Fjørtoft, Salgskonsulent, Gårdbruker:
Driver med fysisk arbeid og svømmer en del.
Eva Høgset,
Husmor: Går tur. Iblant lange turer med naboens hund.

Storlandet:
Else Marie Farstaddal: En halv times trening hver dag, trimsykkel, rockering og litt styrketrening. På sommerstid går jeg på
fjelltur.
Brit Eli Røvik: Går på tur med hunden.
Mario
Junker: Har sluttet å røyke. Har en krevende jobb og gården.
Sunn mat. Mye ute i naturen om sommeren.

www.gjemnes-ytre.no

