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Informasjonsblad for ytre Gjemnes
> REDAKTØREN:

Hvor går vi?
Bergsøya:

Ungdomshuset:
• Basar, lørdag 27. oktober kl 14:00.
• Fest i forbindelse med
nedleggelse av Krifast bom		
1. desember. Arrangementet
annonseres senere.

Storlandet:

Storlandet Grendahus:
• Søndag, 28. oktober kl 13.00:
Basar, loddsalg, lynlotto,
mange flotte premier. Salg av
middag, kaker, pølse m/brød,
kaffe og brus.
• Fredag, 9. november kl 20.00:
Dugnadsfest (for de som bidro
ved 17.-mai arrangement
og auksjon på Gjemnes skole i år).
• Lørdag, 1. desember kl 20.00 :
Julebord (koldtbord).
• Lørdag, 8. desember:
Juleverksted for barn m/nissebesøk
(tidspunkt annonseres)
• Fredag, 28. desember kl 22.00:
Juledans, musikk
v/Digitalkameratene
• Trim hver tirsdag kl 20.00
> For leie av hus, ta kontakt med
Kari Bø, tlf 40419214

Gjemnes:

Grendahuset Fjordgløtt:
• Inviterer til førjulsmiddag!
Søndag, 2. desember, kl 12:00

Som sikkert alle har fått med seg er diskusjonen i gang om fremtidig kommunestruktur. Spørsmålet blir; er vi nordmøringer eller romsdøler? Ja, hva er vi
egentlig i Gjemnes Ytre? For 30 år siden
ville svaret være enkelt; vi er nordmøringer! Men mye har skjedd i løpet av 30
år; vi har hatt Krifast som har ført til at
vi har vendt oss mer til Molde-regionen,
ungdommen har tatt videregående opplæring hovedsakelig i Molde, noe som
har ført til at den yngre generasjon automatisk har blitt mer tilknyttet Molde og
romsdalsregionen. Min generasjon og
generasjonen før meg som er oppvokst
i Gjemnes Ytre vil nok si at vi fremdeles
er nordmøringer.
Nå blir det endelig bomfritt å reise til
Kristiansund fra 1.desember og personlig tror jeg det vil revitalisere vår nordmørstilhørighet. Men om resultatet av
diskusjonene vi skal gjennomføre i kretsene våre fører til at vi blir slått sammen
med en av byene, ja det skal være usagt
fra min side. Sannsynligvis har ”toget
gått” for mindre konstellasjoner (sammenslåing med nabo/landkommuner).
Slik jeg personlig ser det, er det i hvert
fall ingen vei utenom en sammenslåing.

Sissel Kamsvåg | Sjefredaktør

Inntekter og utgifter går rett og slett
ikke i hop. Så kan man diskutere hvordan og hvorfor utgiftene er så mye større enn inntektene. Årsaken er nok mer
sammensatt enn vi tror; en forholdsvis
stor andel eldre med pleiebehov (i forhold til befolkningsantallet), forholdsvis store utgifter knyttet til barnevern,
geografiske forhold, lite industri som
genererer inntekter, en stor andel eldre
arbeidstakere, store utgifter knyttet til
pensjonsforpliktelser og år med tvilsom
budsjettering. Til tross for innført eiendomsskatt fortsetter altså underskuddene også i år. Etter min mening sier
det seg selv at Gjemnes kommune ikke
er liv laga som egen kommune lenger,
den har rett og slett ingen økonomiske
spillerom lenger. Synd, men sant! Det er
bare å håpe at prosessen som nå sparkes
i gang i kretsene om ny fremtidig kommunestruktur blir åpen og edruelig, og
at kommuneledelsen tar signalene fra
kretsene og handler deretter.
Oppfordrer til slutt alle til å engasjere
seg i dette spørsmålet, dette gjelder vår
felles fremtid!
Fortsatt god høst!

> FRILUFT:

Ønskes kjøpt:
Madrass str 120 x 200 cm ønskes
kjøpt, ikke skumgummi. Henv. Sissel Kamsvåg (tlf 90969772).
Noen som har vegghengt stellebord
og barnestoler å gi bort? Trenger
dem til grendahuset på Storlandet. Ring Madlen 97177219, takk!
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Krasjet Ytreløper
Tekst: Madlen Behrendt

Turopplegget i Gjemnes Ytre begynte bra i år.
Vi var en gruppe av fire som hadde møter for å
planlegge Ytreløperen 2012 ganske tidlig for å
være i rute når sesongen startet. Men desverre
mistet vi ”flyten” og vi rakk knapt nok å delegere oppsetting av nye poster og lage nye
konvolutter. Folk som stilte opp til dugnad på
Ikorneset i fjor skulle få hver sin gratis konvolutt og i butikkene skulle de plasseres også.
Jeg beklager på vegne av alle som var med at
dette ble dårlig oppfulgt i år. Resultatet er at
vi har nesten ingen solgte konvolutter og ikke
noe markedsføring på Ytreløperen – og sikkert
en del skuffet folk. Spørsmålet er om vi skal
fortsette med tiltaket eller om vi rett og slett
må kutte konkuranseopplegget? Ber folk herved å gi tilbakemelding og kritikk til oss på
tlf. 97177219 (Madlen) eller via mail på post@
gjemnes-ytre.no! Takk
Vil du blir sponsor og støtte YtreNytt?
Ta kontakt med Redaksjonen!
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> POLITIKK:

Refleksjoner etter grendamøte på Storlandet
om kommunesamarbeid-/sammenslåing

Tekst: Per Gimnes / Foto: Madlen Behrendt

Ordfører og Rådmann fikk ganske klare tilbakemeldinger både i spørsmål og
kommentarer, samt i den såkalte spørreundersøkelsen/meningsmålingen og

ble sikkert noe klokere av det. Men ble vi
andre noe klokere? Vi fikk vite at kommunen har samarbeidsavtaler med forskjellige kommuner på nesten alle områder en kommune har i sin virksomhet
og at dette har blitt svært uoversiktig og
nesten uhandterbart.
Vi fikk bekreftet at Ordføreren var
den som først reiste spørsmålet om
sammenslåing for vel to år siden. Vi
fikk vite at behovet for sammenslåing
var oppstått som følge av uoversiktige
samarbeidsavtaler, dårlig kommuneøkonomi i Gjemnes, og stadig oftere uttalelser om behovet for større kommuner
og regioner, fra statlig og rikspolitisk
hold. Begrunnelsen for den noe hastige

> KORTREIST:

Hilsen fra Farstadsanden – hvor hav møter fjell!
Tekst/foto: Madlen Behrendt

Når vi vender blikket fra vår terasse mot
sør, forbi Averøya, retning Farstad og
IKKE ser tåke – da er det bare å ta seg
en tur til Farstadsanden! Det er spesielt
MED tåke men finere med sol. Etter 45
minutter kjøring via Eide og Vevang forbi
Skotten (fin avstikker) kommer man til
Farstad. Man kjører nesten forbi det lille
skiltet ”Farstadsanden”. Fra parkeringsplassen går man rett inn på ”Kyststien”
mot stranda. Og det er et herlig syn! Fin
lys sand, lukt av salt, lange bølger siger
inn fra hav – perfekt for å slappe av. Rett
bak, Stemshesten, bratt opp. Bukten heter Breivika og fra stien ser man inn på
Storholmvågen med Hustadvika Gjestegård. På stranden er det alltid noen
surfere som leker med naturens krefter
– vind og bølger. Men det finnes også stille dager her. Med tåke og speilglatt sjø.
Når man når enden av stranden mot øst
møter man en sti som går helt til fyret
Nordneset og videre. Til utsikten ved fyret bruker man ca. 20 min. Bra nok for
barnevogn faktisk. For dem som liker
litt aksjon anbefales turen til fyret på en

stormfull dag med store bølger! Må oppleves! Barna og vi har alltid hatt det gøy
på stranda. Bading, padling, springing,
hopping fra storsteinen og leke med dragen i vinden – eller rett og slett bare vandre barfot på sanden. Ren velvære for
kropp og sjel! God tur!

gjennomføringen av en møterunde med
innbyggerne skulle være et vedtak i kommunestyret hvis frist for gjennomføring
er noe overskredet og derfor kritisert.
Behovet har visstnok oppstått fordi politikerne har tenkt å gjennomføre en
rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing samtidig med stortingsvalget i 2013. Det er ikke forhandlet
med noen annen kommune om vilkår for
sammenslåing.
Dette kan bare bety at politikerne vil
ha folkets ”fullmakt” på forhånd, for
deretter å overgi kommunen til de som
eventuelt vil ha oss. Det er ikke vanskelig å forstå frustrasjonen og slitasjen hos
politikerne som følge av den elendige
kommuneøkonomien og stadige negative
oppslag i media og kritikk og negative
tilbakemeldinger fra innbyggerne.
Det er likevel ikke synd på dem. For de
flestes vedkommende har de sittet lenge
i kommunestyret og i sine respektive politiske partier, og i årsvis og tiårsvis vært
med på avgjørelsene som har ført til at
kommunens økonomiske situasjon stadig har blitt forverret. De kan ikke bare
gå av og konstatere at jobben er gjort. Det
skal fortsatt nedlegges flere kommunale
tjenester og bygges flere minnesmerker.
Dersom formannskap og kommunestyre
gjennomfører den prosessen de nå er i
gang med, blir det som å gå baklengs,
bakbundet, og blindet, inn i fremtiden.
Vi innbyggerne i Gjemnes Kommune
må samle oss før kommunestyremøtet
i november og sette på bremsen for en
stund. Kommunestyret må vedta en utsettelse på gjennomføringen av den rådgivende avstemmingen til forhandlinger
med mulige samarbeidsparter er gjennomført og vi (stemmekveget) får reelle
valg å stemme over.
Lokaliseringen av et eventuelt nytt
fellessykehus til Gjemnes/Batnfjord, kan
bety fortsatt ”liv laga” for Gjemnes Kommune og tiden frem til denne avgjørelse
faller bør benyttes til å forbedre kommunens forhandlingsposisjon.

> SANITETSFORENINGEN:

Gave til Lykkeliten Barnehage
Tekst/foto: Monica Røvik

Onsdag 17. oktober kom postbilen opp til barnehage
vår, og den hadde med seg en stor pakke som ble plassert innenfor porten. Vi lurte fælt på hva som var inni,
og heldigvis tok det ikke lang tid før Kari Bø duket opp
og sa vi kunne få være med å pakke opp. Og ut av eska
kom det jammen meg ikke mindre enn 2 sparkesykler
og ei tøff trillebår ut, Kari fortalte at dette skulle alle
barna i Lykkeliten få lov å bruke, og at det var en gave
fra Storlandet Sanitetsforening. Små og store i Lykkeliten barnehage vil rette en stor takk til Sanitetsforeninga for denne flotte gaven!

www.gjemnes-ytre.no

