
 

 

Nytt
 NR. 5 •  september 2016

I N F O R M A S J O N S B L A D  F O R  G J E M N E S

Våre åpningstider: 

8-21 (9-20)

6631 Batnfjordsøra  |  Tel. 71 29 01 19
bpbatnfjord@bunnpris.no

6639 Torvikbukt  |  joker.no  |  Tel: 71 29 37 29

våre åpningstider:fast mandagsrabatt

9-21 (9-20)-5%
post i butikk apotek i butikk

HELSING FRÅ ORDFØRAREN

Hei!  Dette året har det gått mykje tid 
med til arbeidet med kommunereforma. 
Kommunen har utreda ulike alternativ 
både i retning Romsdal og Nordmøre i 
tillegg til å fortsetje som eigen kommune. 

Innbyggjarhøyring og folkerøysting er 
gjennomført. Oppmøtet på folkerøystinga 
med 65% var imponerande og best i fylket. 
Resultatet gav nokså jamn fordeling på dei 
tre ulike alternativa, med ei overvekt på 
å fortsetje som eigen kommune, og Molde 
framfor Kristiansund som retningsval ved 
ein eventuell større kommune. 

Kommunestyret valte på møtet den 28/6  
med 10 mot 7 røyster å fortsetja som eigen 
kommune. Fylkesmannen ønskjer å treffe 
mange kommunar i haust før dei lagar si  
innstilling som går til Stortinget, som tek 
endeleg avgjer i saka våren 2017. 

Gjemnes kommune har hatt eit slik møte 
med Fylkesmannen sine folk som har gjeve 
eit klårt signal tilbake at dei med stor 
sansynleg vil foreslå å leggja Gjemnes 
kommune saman med Molde, Midsund 
og Nesset i si innstilling. Den nye store 
kommunen si rolle som samfunnsutviklar 

G
je

m
ne

s

  SEPT. OKT. NOV. DES
KS   06. /20. 25. 15. 13. 
FS  20. 11.   1./29.

Gode tilbud året rundt!
Nærhet til 
kundene

Stort utvalg av 
strikkegarn i 
flotte farger

Det er 
vi som 
er postkontoret

Spennende 
utvalg fra lokale 
leverandører

Coop Marked Batnfjord
6631 Batnfjordsøra • Tel. 979 94 970
Man – fredag 08.00 – 21.00 • Lørdag 09.00 - 19.00

 U TG I V E L S E R  G J E M N E S N Y T T
• FRIST STOFF    •   UTGIVING

  7. OKT 21. OKT.

Ordfører i Gjemnes, Knut Sjømæling.

les mer s. 4-5

VELKOMMEN TIL

Dyregod-dagane sin daglige leder, 
Jun Grindvold, ønsker alle hjertelig 
velkommen til Dyregod-dagane.

SAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 
06.09.16, KL. 17.00 I KOMMUNE-
STYRESALEN 
•  Angvik Hotelldrift AS. 
 Fornyet bevilling for skjenking av  
 alkoholholdig drikk 2016-2020. 
•  Laske Horeka (Hjorten Batnfjord). 
 Fornyet bevilling for skjenking av  
 alkoholholdig drikk 2016-2020. 
•  Coop marked Batnfjord.
 Fornyet  bevilling for salg av 
 alkoholholdig drikk 2016-2020. 
•  Åndal Lavpris AS (Bunnpris Batn- 
 fjord). Fornyet bevilling for salg av  
 alkoholholdig drikk 2016 - 2020. 
•  Landbua AS (Bunnpris Angvik).  
 Fornyet bevilling for salg av 
 alkoholholdig drikk 2016 - 2020. 
•  Magnhild Skavnes AS ( Joker Torvik- 
 bukt). Fornyet bevilling for salg av  
 alkoholholdig drikk 2016-2020. 
•  Revidering av reglement for  
 Gjemnes kommunestyre. 
•  Revidering av reglement for  
 Gjemnes formannskap.  
•  Innsynsreglement for folkevalgte 
 i Gjemnes kommune.  
• Justering av eigardel.
 Interkommunalt arkiv for 
 Møre og Romsdal IKS 2016. 
•  Tilleggsbevilgning til inventar og  
 utstyr, Angvik skule. 
• Rusmiddelpolitisk handlingsplan for  
 Gjemnes kommune 2016 - 2020.

Kommunestyremøte 20.09.-16 
kl.09:00. Heggem allaktivitetshus.
Dialogmøte budsjett 2017.

Ordfører
Knut Sjømæling

Foto: Elin stenkjær

Gjemnes 
Kommune

MØTEPLAN GJEMNES KOMMUNE
Kommunestyret = KS
Formannskapet = FS



er sterkt vektlagt i begrunnelsen.  
Kommunestyret vil få Fylkesmannen 
si innstilling til uttale.

Arbeidet med renovering av Angvik skule 
er starta opp og blir ferdig i haust. Plan-
legging av arbeid på  Batnfjord skule er i 
startgropa og oppstart med ny sjukeheim 
kjem i gong før jul. Kommunen har dialog 
med Statens vegvesen om ny trase for 
E39 frå Astad til Bjerkeset. Det er eit mål å 
avklare dette i forbindelse med ferdigstill-
ing av arealdelen i ny kommuneplan som 
skal vedtakast av kommunestyret i 2017.

Dei åttande Dyregod-dagane står framfor 
døra. Kjempearrangement som har sett 
Batnfjordsøra og Gjemnes kommune på 
kartet i svært positiv forstand. Med godt 
program og håp om fint vær, ligg alt til 
rette for ein stor folkefest. Honnør til dei 
mange frivillige som gjer dette muleg. 
Kommunen har som tidlegare, stand på 
messa. I år får vi bl.a. besøk av ordføraren 
i Molde på laurdag og ordføraren i 
Kristiansund på søndag. Dette skjer 
mellom kl. 14 og 16 desse dagane. 
Her kan det snakkast om laust og fast. 
Uansett er det viktig for Gjemnes 
kommune i framtida å ha eit godt forhold 
til «byane våre» etter prosessen med 
kommunereforma. 

Med helsing
Knut Sjømæling
Ordførar

ORIENTERING TIL KOMMUNE-
STYRET 28.6.2016
 

 Sentraladministrasjonen

- Mye arbeid med kommunereformsaka,   
 involvert flere i organisasjonen

- Lensmannen orienterte ordfører og   
 rådmann om at det vil bli en sam-
 lokalisering av lensmannskontorene i   
 Averøy, Eide og Gjemnes, og denne 
 lokaliseringen vil bli Eide etter hvert.

- Møte i Nordmøre regionråd – ORKide;   
 region- og kommunereform,  orientering  
 fra Helse Møre og Romsdal om SNR

- Arbeidet i referansegruppe for sjuke  
 huset Møre og Romsdal er til dels 
 avsluttet. Vil bli høringssak til kom  
 munene etter sommeren. Foreslås 
 at gruppene videreføres

- Senter for helseinnovasjon og sam-  
 handling har fått 12 millioner(!) til   
 videre utredning og etablering fra 
 Helse og omsorgsdepartementet. 

Det  skal søkes ytterligere midler fra Møre 
og  Romsdal fylkeskommune for realisering  
av sentret. Sentret bygger på samarbeid 
og samlokalisering med spesialist- og 
primærhelsetjenesten, private aktører  
og brukerorganisasjoner. 

Gjemnes kommune ble stevnet av Einnes-
vegen 1 AS på Høgset (tidl. Tinemeieriet) 
vedr. utskriving av eiendomsskatt. Saken 
ble sendt til Nordmøre Tingrett, der ting-
forhandlingen ble holdt 24.05. Tingretten 
avsa slik dom 01.06:

1. Gjemnes kommune frifinnes.

2. Einnesvegen 1 AS betaler kr. 31 950 i 
saksomkostninger til Gjemnes kommune 
innen to uker fra dommens forkynnelse. 

Det gjenstår å se om dommen blir anket.
 

GJEMNES KOMMUNE
6631 BATNFJORDSØRA

www.gjemnes.kommune.no

Kontortid:

15. mai – 14. sept kl. 08.00 – 15.30

15. sept. – 14. mai kl. 08.00 – 16.00

Nødtelefoner:

Brann ...............................................................110

Politi .................................................................112

Øyeblikkelig hjelp .........................................113

Legevakt (e. kl. 16.00) .........................11 61 17

Lensmann .......................................71 29 13 60

Sentraladministrasjon

Sentralbord ...................................... 71 29 11 11

Faks ...................................................71 29 11 99

post@gjemnes.kommune.no

Ordfører ..............................................71 29 11 01

Mobil ................................................. 950 45 202

Rådmann ............................................71 29 11 02

Mobil ...................................................930 11 258

Ass. rådmann ....................................71 29 11 03

Mobil ...................................................911 68 683

Helse- og omsorg .............................. 71 29 11 11

Legesenter .........................................71 29 11 80

Helsestasjon .....................................71 29 11 86

Fysioterapi  .......................................71 29 11 88

Areal- og drift .................................... 71 29 11 11

Kultur ................................................... 71 29 11 11

Batnfjord skule .................................71 29 11 40

Angvik skole ................................... 71 29 26 27

Solsida barnehage ......................... 71 29 04 07

Angvik barnehage ......................... 71 29 26 33

Bergsøy barnehage ....................... 71 29 32 20

Astaddalen museums-

og friluftsbarnehage ......................948 34 345

UTGIVER AV GJEMNESNYTT:

Kommuneavisa går ut til alle 

husstander, til næringslivet, og til 

alle butikker i Gjemnes kommune.

Opplag 1100 stk.

Annonsekontakt:

Centi Media tel: .............................71 20 61 50

post@centimedia.no

Førtrykk / produksjon:

Centi Media, Molde

Distribusjon: Posten Norge AS
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Opningstider:
Onsdagar: kl. 15.00 – 18.20

Funksjonshemma og småbarn 
saman med voksne/pårørande

 Onsdagar: kl. 18.30 – 19.30
Revmatikarbading 

Onsdagar: kl. 19.30 – 20.30
Damer (m/badstue)

 Torsdagar: kl. 16.00 – 20.00
Fellesbading/familiebading

Torsdagar: kl. 20.00 – 21.00
Menn (m/badstue)

Billettprisar:
• Barn: kr. 30,-

• Vaksne: kr. 70,-
• Klippekort: 33% rabatt

Velkomen!

Første opningsdag for publikum:
Onsdag 20. oktober

Svømme-
hallen



ANBUDSÅPNING 
ANGVIK SKOLE 7.6.2016.

Foretrukket anbyder, Angvik byggkompani. 
Klagefrist er ikke utløpt. Behov for opp-
gradering av Angvik skolen er stort. 
Arealet som var benyttet som barnehage 
vil nå bli ombygget til nødvendige klasse-
rom og SFO-avdeling. 

Skolekjøkken vil også bli renovert og 
tilpasset dagens standard. Slik prosjektet 
foreligger vil vi også oppnå standardheving 
på sanitæranlegg.

Ved rehabilitering av Angvik skole 
bestreber Gjemnes kommune på å gi en 
arbeidsplass som ivaretar de ansattes 
behov på en best mulig måte. 

I dette arbeidet må vi støtte oss på den 
kompetanse som arkitekt, prosjektledelse 
og de ansatte ved skolen har på dette 
området. I forhold til en betryggende 
byggeprosess må dette sikres ved at det 
stilles krav til entreprenøren om godkjent 
HMS system.
 
Prosjektet som foreligger er ikke full 
renovering av skolen. Følgende oppgaver 
blir ikke berørt ved denne renoveringen.

- Renovering gymsal.

- Renovering garderobe ved gymsal og 
 VA-anlegg i toaletter/dusjen.

- Oppussing av gjenstående klasserom/
 oppholdsrom er ikke med i prosjektet.

- Nytt inventar og teknisk utstyr i 
 klasserommene.
 
Plan og byggekomiteen har bedt om en 
kostnadsberegning på gjennomføring av 
disse oppgavene.
 
FLYKTNINGER

-  Vi får to eritreiske damer inn i leiligheten  
 over Coop den 23. august.

- Vi kan forhåpentligvis signere en ny   
 husleiekontrakt denne uken, forutsatt 
 at kontrakten med privat utleier er ok.   
 Den leiligheten kan huse en familie, eller  
 evt 3-5 enslige voksne i bofellesskap.

- Flyktningene vi har bosatt er nå i 
 «Sommerprogrammet». Det betyr at det  
 ikke er ordinær norskundervisning, men  
 alternativt opplegg hver dag frem til   
 ferien i juli.

SYKEHJEM

- Bestilt grunnundersøkelse

- Lyser ut etter arkitekt

- Pga regelendringer vedr finansiering 
 vil vi søke Husbanken om tilskudd 
 allerede i år

MILJØRETTET HELSEVERN

-  Det er inngått avtale med Kystlab as 
for å gjennomføre de lovpålagte kontroller 
som kommunen skal gjennomføre med alt 
fra solstudioer til barnehager og skoler 
vedrørende miljørettet helsevern.

 SOLSIDA BARNEHAGE

Solsida barnehage strever med å skaffe nok 
pedagogisk bemanning, stilling som barne-
hagelærer er nå utlyst for andre gang.
Ferieavvikling står for døra, Solsida barne-
hage blir stengt de to ukene i juli som er 
vedtektsfestet, ellers blir det åpent. I uke 
31 tar vi imot barn og personal fra Bergsøy 
barnehage.

Helse og omsorg

Som ledd i handlingsplanen «mot vold i 
nære relasjoner» er det lagt opp til fagdag 
den 17. august med tema «barnesamtalen». 
Dette er et tilbud gjennom RVTS (Ressurs-
senter om vold, traumatisk stress og selv-
mordsforebygging). I alt er det 96 personer 
til nå som hat meldt seg på av kommunale 
ansatte, fra skole, barnehage og helse og 
forebygging.
 
Sykehjemmet og hjemmetjenesten har 
mange flinke ferievikarer i sommer. I tillegg 
er ansatte i vikarpool satt inn i bemanningen 
for å dekke opp for kompetansebehov. 
I utgangspunktet skal dette være nok til 
å dekke vikarbehovet i ferien, men vi ser 
allerede nå at det er, og vil bli, overbelegg 
med pasienter ved sykehjemmet, samtidig 
som det er flere brukere med stort pleie-
behov i hjemmetjenesten. Bemanningen i 
ferien er alltid sårbar med tanke på hvilket 
behov en får i gjennom sommeren. Slik det 
ser ut nå, kan det bli snakk ekstra kost-
nader i forbindelse med overtid og ekstra 
innleie.
 

Areal og drift
 
PLAN/KART/DELING/BYGGESAK

For kommuneplanens arealdel pågår vur-
dering av innspill og utsending av foreløpig 
svar.
Frist for kommunens kvalitetssikring av 
utkast til KU for sjøarealplan er innen 
utgangen av juli måned.  Matrikkelføring 
av E39 Astad – Høgset blir utført av innleid 
hjelp fra kartverket. Viktig at dette blir fer-
dig før 20. august, da det har konsekvenser 
for beregning av produksjonstilskudd.
 
TEKNISK DRIFT

Dekkelegging for deler av Åndalsvegen og 
Litlbruvegen er utført.
Driftsovervåking er etablert for Flemma 
vassverk.

ANGVIK SKOLE – KONTRAKTSMØTE 
PLANLAGT 02.07.16.

- Nåstad omsorgsbolig- rehabilitering   
 utvendig vegg gjennomført.

- Boliger til flykninger- anbudskonkur  
 ranse legges på Doffin denne uke.

- Batnfjord skole – anbudskonkurranse   
 arkitekttjenester legges på Doffin 
 denne uke.

- Ny sjukeheim – anbudskonkurranse   
 arkitekttjenester forberedes denne uke.
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Gjemnes 
Folkebibliotek

Hovudbiblioteket, 
Halsgården 

Opningstider 
 Måndag:  Stengt   
 Tirsdag: kl. 10.00 –  15.30
 Onsdag: kl. 11.00 –  15.30
 Torsdag: kl. 10.30 –  16.30
 Fredag: Stengt

Ta gjerne kontakt : 
Tel.:  71 29 05 95

biblioteket@gjemnes.kommune.no

På biblioteket finn du 
forutan bøker:

• Lydbøker for barn og vaksne
• Video til utlån

Det er for det meste barnefilmar.
Lånetida på desse er ei veke.

Biblioteket har også internett.
Dei som ynskjer å søke etter

opplysningar, kan vende seg til
biblioteksjefen for hjelp.

Hjarteleg velkomen til våre
lokaler i Halsgården
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LANDBRUK

Rammer inkl. inntrukne tilsagn for SMIL er 
høyere enn mottatte søknader. Det åpner 
for ny utlysning av ordningen.
Behandling av nye driftsplaner (for 3 år) 
for hjortevilt (10 storvald) er ferdig.
 

Kulturkontoret
 
GJEMNES KOMMUNE 50 ÅR

Arbeidet med jubileumsboka går for fullt.  
Arbeid med innsamling av bilde har tatt si 
tid, men vi reknar med å ha alt på plass før 
1. september.  Da skal boka være klar til sal 
ca 1. november. 
 
STIKKUT

Statistikken viser at det til no er gått 6400 
turar og at 1800 personar har registrert 
seg i Gjemnes. Til samanlikning vart det 
totalt gått 7900 turar i heile sesongen i fjor 
og 2023 personar vart totalt registrert.
 
SENIORKAFE

I mars vart det etablert eit prøveprosjekt 
med ein møteplass på biblioteket for eldre. 
Dette vart umiddelbart ein suksess.  
Ca 30 personar har kvar måndag møtte 
opp til ein liten prat, litt underhaldning 
og ein kaffikopp.
Tiltaket vil halde fram etter ferien dersom 
vi får nok frivillige til å drive tiltaket.
 
IKORNNESET

Flytebrygga og turvegen på Ikornneset 
vart ferdig i fjor haust. No er anlegget tatt 
i bruk og folk ser ut finne vegen både frå 
landsida og sjøsida. Betydeleg auke i bruke 
av området så langt i år. No skal toalett på 
plass. Det same gjeld informasjonstavler.
 
FIBERKABELUTBYGGING

Det vart i vår gjort avtale med Telenor om å 
bygge fiberkabel på strekninga Batnfjord – 
Angvik. I etterkant er det skrive ein 
tilleggsavtale som også sikrar breiband 
til alle bustadane i Skeisdalen.  Arbeidet 
har starta og skal være ferdig i løpet av 
oktober 2017.
 
DYREGOD DAGANE

Kulturavdelinga vil også i år være engasjert 
i Dyregod dagane. Særleg retta mot tilbod 
til 10.-klasse elevane i distriktet som vil få 
ein litt spesiell skuledag på fredag.
 
Batnfjordsøra, 28.6.2016
Birgit Eliassen
Rådmann

Areal og drift

NY TILSKUDDSORDNING!

I jordbruksoppgjøret 2015 ble avtale-
partene enige om å etablere en ordning for 
rydding av kulturlandskap, veikanter og 
utsiktspunkt av særlig verdifull karakter 
sett fra landbruket og reiselivsnæringa sin 
side. 

For 2016 er det satt av 20 millioner kroner 
til ordningen, som gjelder utsiktsrydding i 
de tre fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane 
og Møre og Romsdal. Det er Fylkesmannen 
som administrerer ordningen med utsikts-
rydding. 
 
Søknader skal sendes til kommunen.
Søknadsskjema ligger på hjemmesiden 
til Landbruksdirektoratet.
Søknadsfrist er 20.09.2016 
 
SMIL-OG DRENERINGSMIDLER - EKSTRA 
SØKNADSOMGANG 2016

Kommunen har i overkant av kr 100.000,- 
igjen etter første tildeling av SMIL midler 
for 2016. Første søknadsrunde for drenering 
er enn ikke ferdigbehandlet, men så langt 
ser det ut som det vil bli midler igjen av de 
kr 100.000,- kommunen har fått tildelt til 
drenering. 

Midlene utlyses for tildeling med søknads-
frist 15. september 2016. Søknadsskjema 
og regelverk finner du på www.slf.dep.no 
under fanen Miljø og økologisk. Husk at 
søknaden blant annet skal inneholde plan 
der miljøtiltakene beskrives og kartfestes.

PÅ TUR MED ORDFØRAREN 11.  SEPT.

Ordføraren inviterer alle til å bli med på 
tur til Kvalvågsetra søndag den 11. sept.  
Oppmøte kl. 13.00 ved lunningsplassen/
parkeringsplassen  like ved brua på 
Kvalvåg. Her vil turen gå langs skogsveg 
heile vegen fram til StikkUT posten ved 
Kvalvågsetra.  For dei som ynskjer det, 
kan turen forlengast fram til Langvatnet.  

Både undervegs og på toppen vil det bli 
informasjon og historier knytt til området.
Ta med mat og drikke og kanskje noko å 
sitte på.

Velkomen til å bli med på tur!
Helsing 
Knut Sjømæling

Som vanlig stiller kommunen med stand. 
Du finner oss på skoleplassen. 

Her vil vi kunne stå til disposisjon for 
spørsmål og informasjon om det meste 
av det kommunen driver med. 

Også i år har vi laget noen spørsmål som vi 
vil ha svar på. Dersom du deltar i vår lille 
uhøytidelige konkurranse, kan du vinne 
gavekort fra Øre Vilt (for de over 18 år) eller 
et nettbrett for de yngste. 
I år vil vi ha fokus på kulturminnene våre, 
og ønsker innspill og forslag til hva de 
besøkende på Dyregod-dagane mener er det 
beste og mest representative kulturminnet 
i Gjemnes. Her er intet fasitsvar, alle forslag 
blir behandlet likt og vi trekker ut vinnerne 
mellom alle forslagene. 

På kommunen sin stand vil du i tillegg 
til mange av kommunen sine flinke med-
arbeidere, også kunne treffe ordføreren og 
kanskje andre politikere. Ordføreren fra 
både Molde og Kristiansund vil stikke 
innom i løpet av dagene.

STIKK UT!

Vil du vite mer om StikkUT må du komme 
innom kommunen sin stand på Dyregod.  
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Ordfører Knut Sjømæling på fjelltur.

VELKOMMEN TIL GJEMNES KOMMUNE 
SIN STAND PÅ ÅRETS DYREGOD!
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VELKOMMEN TIL 2. TIL 4. SEPTEMBER

ALLTID TRIVELIG 
PÅ DYREGOD!

MØT OSS PÅ VÅR 
STAND PÅ DYREGOD!

www.dyregod-dagane.no

Bergsøysundet bru Demninga på Silsetvatnet Kvernhus på Hoem Villa Solhaug i Flemma Reinsfjell FM og TV sendar 

Stem  på BESTE KULTURMINNE I GJEMNES og bli med i trekningen av et 
gavekort fra Øre Vilt (for de over 18 år) eller et nettbrett for de yngste.

Gavekort

Øre Vilt, 6631 Batnfjordsøra  |  Telefon: 71 29 32 60  |  E-post: post@orevilt.no

Lammeskank
Reinsdyrstek

Centi M
edia, M

olde

Finnbiff Flatbiff reinsdyr Gravet ytrefilet

Ekte matglede...

Rensdyrkaker Rensdyrkoteletter

Tørket reisdyrkjøtt
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 Tilhengerlift med 15,5 m arbeidshøyde  

 Komprimeringsplate 

 Byggvarmere

 Varehenger med glassfibertopp

 Teppe / tekstilrenser 

Besøk vår nettside eller ring for mer info.
Vi utfører gjerne jobben for deg!

 BATNFJORD                    OPPDAL                
Tlf: 48 44 00 30 // post@wiikutleie.no // www.wiikutleie.no
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Motoroljer • hydrauliske oljer • gearoljer • smørefett • spesialprodukter
oljeabsorbenter • pressing hydrauliske slanger • batterier

Kärcher rengjøringsprodukter •  rekvisita

www.reginol.no

-din 
smøreoljeleverandør 
-din 
smøreoljeleverandør 

Tidligere RKD Miljøprodukter
Tel. 71 29 34 44

mobil Kjell, 934 10 889

Oljeprodukter av ypperste kvalitet med 
alle de nødvendige spesifikasjoner 
og godkjennelser!

Annonse A4_Layout 1  12.09.12  14.02  Side 1

RENOVERE HUSET?
• Tak
• Skifting av dør/vindu
• Etterisolering
• Tilbygg
• Verandaer og plattinger
• Innvendig rehabilitering
• Bad

VI UTFØRER ALT INNEN:

Vi leverer alt av matrial, vinduer og dører til 
svært konkurransedyktige priser!

fTa kontakt idag!
Tel: 468 89 410

6631 Batnfjordsøra

VEDTERMINALEN ANS
6633 Gjemnes • Tel. 480 35 207

post@vedterminalen.no

Vi har stort utvalg av
bygningsvarer.
Be om tilbud!

Ann. Vedterminalen1_Layout 1  18.01.12  13.56  Side 1
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Elektroinstallasjon:
–i bolig/fritidsbolig

–i driftsbygning

–i næringsbygg

•	Varmepumpe

•	Brannforebyggende	
	 el-kontroll

•	Internkontroll	
	 landbruk	og	næring

•	Smarthus

•	Tele/Data

•	Ventilasjon

Vi	holder	til	i	Grønnbygget	på	Batnfjordsøra

–din	elektriker

6631 Batnfjordsøra  •  Tel: 71 29 04 14
post@gjemnesror.no  •  hustadgruppen.no

ÅPENT: 8:30 - 16:00  •  Lør: 10:00 - 13:00

RØRLEGGER OG BUTIKK PÅ SAMME STED

GARANTI  
10 ÅRS

GARANTI  
10 ÅRS

TETT BAD TETT BAD

 

Like viktig som jorda for bonden, er vannet for oppdretteren.
Norsk havbruksnæring er underlagt strenge reguleringer og 
bestemmelser for tilsyn, miljøovervåkning, krav til utstyr, 
opprydding og rømningssikring.

Lerøy Midt, er en av landets større produsenter av oppdrettslaks 
og har 350 ansatte. Bedriften har hovedkontor på Hitra med 
avdelinger spredt langs kysten av Nordmøre og sørtrøndelag.

Vi tilbyr:
• Bensin 95, blank og farget diesel
• Utkjøring av drivstoff til tank
• Mobil smøremidler

Skaff deg Bunker Oil kortet
og få de beste prisene på 
drivstoff!

Telefon: 70 10 47 42 / Mobil: 99 46 27 03
gunnar@bunkeroil.no / www.bunkeroil.no

Bestill tankingskortet på våre 
hjemmesider: www.bunkeroil.no

ÅPEN BUTIKK 
alle hverdager kl. 09.00 - 16.00

Godt utvalg i hjortebiff , viltpølser 
og andre kjø� varer. 

Bestilling: tel. 71 29 32 60 eller 
post@orevilt.no • www.orevilt.no

Centi M
edia

  

f
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RIR Fargevariasjoner CMYK

Mørk blå: 
CMYK 100 - 58 - 0 - 5

Lys blå: 
CMYK 50 - 14 -  0 - 0

Mørk grønn: 

CMYK 100 - 0 - 40  20

Grønn: 
CMYK  60 - 0 - 54 - 0

Lys grønn:  

CMYK  37 - 0 - 28 - 0

Orange: 
CMYK  0 - 59 - 100  - 0

RIR Fargevariasjoner CMYK

Mørk blå: CMYK 100 - 58 - 0 - 5Lys blå: CMYK 50 - 14 -  0 - 0Mørk grønn: CMYK 100 - 0 - 40  20Grønn: CMYK  60 - 0 - 54 - 0Lys grønn:  CMYK  37 - 0 - 28 - 0Orange: CMYK  0 - 59 - 100  - 0

Alle husstander skal i månedsskiftet august-september ha fått utdelt nye sekker til 
plastemballasje. Ta kontakt med RIR dersom du ikke har fått. Det er også mulig å ta turen 
innom miljøstasjonen eller kommunens servicekontor og hente en rull der.

Plastretursekker

Du finner mye informasjon om ordningene våre på www.rir.no, eller du kan ta kontakt med oss på 
tlf. 71 21 34 50 eller e-post rir@rir.no. Ønsker du informasjon om priser eller trenger flere plast-
retursekker eller hentekalendere kan du også kontakte servicetorget i kommunen.

Informasjon fra RIR

Nå tilbyr vi appen “Min renovasjon” til smarttelefoner. Helt gratis får du her hente-
kalender for din adresse, og kan sette på varsling av hentedag. Appen inneholder også en 
egen meldingstjeneste hvor du kan sende oss tilbakemeldinger knyttet til eiendommen 
din. I tillegg finner du kart over returpunktene våre, åpningstider på miljøstasjonene våre 
og en liten sorteringsguide.

“Min renovasjon” kan lastes ned fra App Store (til iPhone) og Google Play (til android).

Hentevarsel på telefon

Mørk blå: PMS 301 EC
CMYK 100 - 58 - 0 - 5

Lys blå: PMS 292 EC
CMYK 50 - 14 -  0 - 0

Mørk blå: PMS 301 EC
CMYK 100 - 58 - 0 - 5

Lys blå: PMS 292 EC
CMYK 50 - 14 -  0 - 0

Mørk blå: PMS 301 EC
CMYK 100 - 58 - 0 - 5

Lys blå: PMS 292 EC
CMYK 50 - 14 -  0 - 0

RIR, Årøsetervn. 56, 6422 Molde • tlf.: 71 21 34 50• rir@rir.no • www.rir.no • www.facebook.no/rir.no • SMS: kodeord RIR <melding> til 2242

Visste du at RIR også er på Facebook? Du finner oss på www.facebook.no/rir.no

Facebook

Trenger idrettslaget,
skolen eller foreningen en enkel 

måte å ta betalt på?

Noen har kontanter, noen har kun kort, men mobil har alle.
Nå kan lag, foreninger og skoler ta seg betalt for alt fra parkering til pølser 
på mobilen! Det er enkelt å registrere seg og komme i gang med mCASH. 

Mange ulike arrangører, foreninger og lag er allerede godt i gang.

Kom igang du også på mCASH.no

Den digitale lommeboken

Fordeler for arrangører:

 - Mindre kontanter og veksel

- Enkle og effektive salgsløsninger

- Mindre kø gjennom forhåndssalg

- Oversiktlige menyer i appen

Gjemnes Nytt nr. 5 • september 2016  |  www.gjemnes.kommune.no  
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DAGTILBUDET VED ØRATUNET

Dagtilbudet ved Øratunet har behov for 
restegarn/strikkegarn. Også andre hobby-
artikler og håndarbeid er av interesse. 
Ta kontakt om du kan avse noe!

Kontakt Cecilie på tlf 948 60 181 eller 
Dagtilbudet direkte på mobilnr. 918 59 208 
tirsdag og torsdag mellom kl. 08 til 16.

GJEMNES UNGDOMSKLUBB

Alle ungdomar frå Gjemnes som går på
ungdomsskulen og første året på
vidaregåande, er hjarteleg velkomne til
Ungdomsklubben i Gjemneshallen
kvar fredag mellom kl. 19.00 og 22.30

Vi er interessert i å koma i kontakt med
vaksne som vil vere med som medhjelparar
i klubben. Både dei som har ungdomar som
går i klubben og andre med interesse for
ungdomsarbeid er hjarteleg velkomne til
å bli med på laget. Vi ser gjerne at de tar
ein tur innom klubben for ein prat.

Ta kontakt med folkehelsekoordinator
Elisabeth  Edvardsen på tlf. 90711095, 
eller e-post: elisabeth.edvardsen@gjemnes.
kommune.no 

FORSLAG PÅ KANDIDATAR TIL KULTUR - 
OG FRIVILLIGPRIS I GJEMNES

Kommunestyret har vedteke nye retning-
sliner for kultur- og frivilligpris i Gjemnes.
Frist for innlevering av forslag er sett til
1. oktober. Forslag skal sendast skriftleg til
Gjemnes kommune enten i brev eller på 
epost.
Retningslinene finn de på kommunen sine
heimesider.

STIKK UT 2016 I GJEMNES

 

Årets Stikk UT startar 1. mai og varer til 1. nov!

Du finn meir informasjon om StikkUT 
på Friluftsrådet sine heimesider:
www.stikkut.no

Stikk UT-postane i Gjemnes i år er :
• Harstadfjellet (1004 moh), 

• Varden på Bergsøya (278 moh)

• Reinsfjellet (994 moh)

• Kvalvågsetra, Torvik/Kvalvåg (300 moh),

• Åbakkfjellet Angvik (590 moh)  NY

• Midtvatnet, Skeidsdalen (400 moh)

• Mannen, Batnfjord (763 moh)

• Hesthamna, Flemma (520 moh)
• Lågåsvatnet, Åndalsetra (462 moh) NY
• Storfjellet/Rørfjellet (794 moh) NY
• Storåsen  –Stokke  (200 moh) NY
• Elvavegen – Batnfjordøra (NY)
• Helseløypa i Angvik (NY)

Følg med på nettsidene til Stikk UT. 
Der vi de finne  oppdatert informasjon.

GJEMNES MINNE 2016

Vi ynskjer å halde fram tradisjonen med
Gjemnes Minne! 
Derfor oppfordrar vi alle til åkoma med 
stoff til årets hefte 
som vil bli det 39. i 
rekka. 

Vi er interessert i alt 
lokalhistorisk
stoff, enten det er frå 
det siste tiåret 
eller det er fleire hundre år gamalt. 
Bidrag, både på papir og elektronisk, 
kan leverast til kulturkontoret. 

E-postadressa er:
olav.nilssen@gjemnes.kommune.no.
Fristen for innlevering av stoff er: 
15. oktober

SENIORKAFÉ PÅ BIBLIOTEKET I HAUST

 «Seniorkafeen» på biblioteket startar opp 
etter ferien med open kafé første måndag i 
månaden fram til jul.

Opplegget i haust blir da slik:

• Måndag den 5. september:      
 Besøk av ordføraren. 

• Måndag den 3. okt:                     
 Litterært innslag

• Måndag den 7. nov:                    
 Musikalsk innslag

• Måndag den 5. des.                    
 Besøk av kulturskulen. 

Meir detaljar kjem etter kvart. 
Opningstidene er mellom 11.00 og 14.00
Innslaga blir mellom kl. 12.00 og 13.00

Dersom vi får fleire frivillige, kan det bli 
aktuelt å ha opent fleire gonger.  Er du 
interessert i å hjelpe til, ta kontakt med 
underteikna: 

Velkomne til alle!
Helsing frå Elisabeth Edvardsen 
(folkehelsekoordinator) tlf. 907 11 095 og 
Olav Nilssen (kulturleiar) tlf. 997 26 356

KOMMUNALT NÆRINGSFOND

Kommunen får kvart år tilført midlar frå
fylkeskommunen til kommunalt nærings-
arbeid. For 2016 har vi fått kr. 700.000,-
Kommunalt næringsfond skal nyttast til
å fremme etablering av ny næringsverk-
semd og til vidareutvikling av eksisterande
bedrifter. 

For å søke: www.regionalforvaltning.no 
eller ta kontakt med Gjemnes
kommune v/Olav Nilssen tlf. 99 72 63 56.
Du finn meir informasjon på kommunen
sine heimesider

NORGESMESTER I JEGERTRAP

Johan Harstad ble norgesmester i 
Jegertrap. NM i jegertrap ble arrangert 
11. – 16. juli i Eidskog. 

Jegertrap er en gren innenfor leirdue-
skyting. Det skytes med haglegevær. 
Fem skyttere står i halvmåne bak 
maksinen som kaster ut leirduer. Det 
skytes annenhver gang med 5 skudd pr. 
standplass, totalt 25 skudd på en serie. 
Skytterne vet ikke i hvilken retning leirdua 
blir kastet ut og det er om og gjort å treffe 
den før den faller på bakken. 

 Johan Harstad, en fornøyd og stolt norgesmester.

Kvernhus på Hoem
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ANGVIK PROSJEKTERING 
6636 ANGVIK
Tel:911 25 945
post@angvik-prosjektering.no

PLAN- OG 
BYGGEPROSESS 
FRA A-Å
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Fra Gjemnes jeger- og fiskeforening deltok 
13 skyttere. Flere av skytterne kom til 
kveldsfinaler og med 75 treff av 75 mulige 
leirduer gikk Johan Harstad, som eneste 
skytter fra Gjemnes, videre til hovedfinalen. 
Etter første serie i finalen ble det en bom 
på Johan og det gjensto 8 skyttere med 
99 treff av 100 mulige. Det ble noen 
spennende runder med omskyting før 
Johan ble kåret til Norgesmester etter 
hele 164 skudd. 

På første trening etter NM ble Johan feiret 
på leirduebanen i Torvikdalen. Ordfører 
Knut var tilstede og overrakte blomster 
til norgesmesteren.

Gjemnes jeger- og fiskeforening

GJEMNES DEMENSFORENING I ETABLERING! 

I Gjemnes Kommune er vi noen frivillige 
med et stort engasjement for demenssyk-
dom, og hva vi kan gjøre for de rammede 
og deres pårørende. 

Derfor har vi dannet et interrimsstyre, for 
å gjøre et forsøk på å etablere en demens-
forening i kommunen! Vi er fortsatt i start-
fasen, men har gode planer fremover. 

Demens er en sykdom som stadig blir mer 
utbredt, som er en forandring i hverdagen 
både for de rammede og deres pårørende. 
Vi ønsker å danne en demensforening for 
å kunne være tilstede for nettopp disse 
menneskene. Dersom vi greier å danne 
en demensforening med frivillige og 
engasjerte mennesker, har vi som mål å 
kunne dra på utflukter sammen, arrangere 
pårørendekvelder og skape mye trivsel. 

Vi ønsker å kunne utgjøre en forskjell! 
Vi ønsker også å samarbeide sammen med 
Dagsenteret for mennesker med demens, 
aktivitetsvennene og alle andre som ønsker 
å delta. Vi har også et tett samarbeid med 
Cecilie Tennøy, som er demenskoordinator i 
kommunen.

Vi skal ha et møte mandag 3. oktober 
fra kl 18-21 på Kulturstua i Batnfjorden. 
Der vil vi fortelle nærmere om eventuelle 

fremtidige planer, sykdommen i seg selv, 
hva det vil si å ha en demensforening og 
hva det vil gå ut på. På møtet kommer også 
en pårørende hos noen med demens, som 
vil fortelle litt. 

Det vil også bli kaffeservering og noe å 
bite i. Dette vil være et informasjonsmøte 
og et stiftelsesmøte, hvor vi velger styre-
medlemmer og varamedlemmer. 

I forkant av møtet har enkelte blitt 
forespurt om å være medlemmer i styret, 
og forespurt styreleder er Mia Vorpenes 
Langholm.

Det vil være mulig å melde seg inn i 
foreningen under møtet, men også i etter-
kant. Det vil bli lagt innmeldingsblanketter 
på butikkene rundt om i kommunen.
Det hadde vært utrolig flott om flere ble 
med på laget, og ble med og utrettet en 
forskjell! Møt gjerne opp på møtet.

Mandag 3. oktober kl 18-21 
på Kulturstua i Batnfjorden! 

Med vennlig hilsen 
Interimstyret i Gjemnes Demensforening.

QUIZ-KVELD I FLEMMA GRENDAHUS

Fredag  21. okt.  og fredag 18. nov
Antall pr lag: 4 – 6 personer
Dørene åpnes kl. 19.30
Oppstart kl. 20.00

Karbonader og kaffe.
Kontantsalg (Ikke terminal)

Påmelding av quiz-lag til:  
Marie Flemsæter tlf. 90 02 54 31  
innen onsdag 19. okt.
Pris pr lag:  kr 150,-
 
Grendahuslaget

Maskinførerkurs høsten 2016
29. sept.–2. okt.: Skaret

13. – 16. okt.: Stranda

27. – 30. okt.: Oppdal

03. – 06. nov.: Sjøholt

24. – 27. okt.: Skaret

Informasjon og påmelding seinest ei uke før kursstart til:

Gerd tlf/sms: 909 98 479,   e-post: gerd.gunnerod@nlr.no

• Kurset er et 32 timers sikkerhetskurs og et  minimumskrav for å føre ”masseforflyttingsmaskiner”: 
gravemaskin, hjullaster (Bobcat/minilaster), dumper, veghøvel, bulldoser og traktorgraver med effekt 
høgere enn 15kW eller 20,4 hk. Kravet gjelder også for landbruket og på egen gard. 

• For å få rett til og kjøre disse maskinene må man gjennomføre en praktisk kjøreeksamen 
pr. maskintype. Her er praksiskravet minimum 40 timer praktisk bruk pr maskintype

• Faglig ansvarlig er Kristiansand Truckopplæring ANS, ATS-041.

Program:
Torsdag: Kl 16 - 22: Informasjon om kurset, utfylling av dokumenter, introduksjon.

Fredag:   Kl 10 –17: Full teoridag.

Lørdag:  Kl 10 -17: Starter med teori, avslutter med øvelseskjøring etter lunsj. 

Søndag: kl 10-17. Starter med teori, avslutter med 1 times skriftlig teoretisk eksamen.

Pris:
Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving : 7.900 kr, andre: 8.900 kr.
Kursprisen dekker forelesninger, kursbøker og annet kursmateriell, teoriprøve, praktisk prøve/oppkjøring
(når 40 timers kravet er nådd), utstedelse av kompetansebevisbevis, middag og kaffe alle dager.   
(Vi må ha minimum 13 deltakere).

http://nordvest.nlr.no

MASKINFØRERKURS HØSTEN 2016

Informasjon og påmelding seinest ei uke før 
kursstart til: Gerd tlf/sms: 909 98 479, 
e-post: gerd.gunnerod@nlr.no

• Kurset er et 32 timers sikkerhetskurs og et 
minimumskrav for å føre ”masseforflyttingsmaskiner”: 
gravemaskin, hjullaster (Bobcat/minilaster), dumper, 
veghøvel, bulldoser og traktorgraver med effekt 
høgere enn 15kW eller 20,4 hk. Kravet gjelder også 
for landbruket og på egen gard.

• For å få rett til og kjøre disse maskinene må man 
gjennomføre en praktisk kjøreeksamen pr. maskin-
type. Her er praksiskravet minimum 40 timer praktisk 
bruk pr maskintype

• Faglig ansvarlig er Kristiansand Truckopplæring 
ANS, ATS-041.

PROGRAM:

Torsdag: Kl 16-22: Informasjon om kurset, 
utfylling av dokumenter, introduksjon.
Fredag: Kl 10-17: Full teoridag.

Lørdag: Kl 10-17: Starter med teori, avslutter 
med øvelseskjøringetter lunsj.

Søndag: kl 10-17. Starter med teori, avslutter med 
1 times skriftlig teoretisk eksamen.

PRIS: 
Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving : 7.900 kr, 
andre: 8.900 kr.

Kursprisen dekker forelesninger, kursbøker og annet 
kursmateriell, teoriprøve, praktisk prøve/oppkjøring
(når 40 timers kravet er nådd), utstedelse av kom-
petansebevisbevis, middag og kaffe alle dager.
(Vi må ha minimum 13 deltakere).

http://nordvest.nlr.no

Neste forestillinger: Torsdag 29. september • Torsdag 27. oktober.
Arr: Bygdekinoen/Batnfjord u.l.

Kl. 18.00:        
Oppdrag Dory
6 år animasjon/
familiefilm.

Torsdag 1. sept.Torsdag 1. sept.

Kl. 20.00:        
Suicide Squad
12 år action.

BYGDEKINO I BATNFJORD UNGDOMSHUS

29. SEPT. TIL 2. OKT.: ..............SKARET
13. TIL 16. OKT.:  ........................STRANDA
27. TIL 30. OKT.:  .......................OPPDAL
03. TIL 06. NOV.:  .....................SJØHOLT
24. TIL 27. OKT.:  .......................SKARET



 
   
 

 

KIRKEN I GJEMNES

VELKOMMEN TIL VÅR NYE SOKNEPREST!

Vår nye sokneprest Arne Bøe startet i 
stillingen fra 1. august. Han har flyttet inn i 
en delvis nyoppusset prestebolig.Vi ønsker 
han varmt velkommen som vår nye prest 
og ønsker han lykke til i tjenesten i våre 
menigheter!

4-ÅRSBOK

Søndag 2. oktober inviteres de som fyller 
4 år dette året til å komme i kirken for å få 
bok. De som tilhører Øre kyrkje blir invitert 
til familiegudstjeneste kl. 11.00 og de som 
hører til Gjemnes kirke blir invitert til 
familiegudstjeneste kl. 16.00.

AKTIVITETER I HØST

Planlagte aktiviteter og tilbud fremover 
som det vil komme nærmere informasjon 
om:
-Konfirmantundervisningen (er allerede i gang)

-Andakter på sjukeheimen
-Middagsklubben på Fjordgløtt
-Øre Gospelkor ( fra skolealder)
-Krik for 6-7 klasse og Krik for 
 ungdomsskolen
-Babysang ( 0-1 år)

SKUBB 2016: 
Skubb 2016. 11.-13. november på Høgtun.
Møre bispedøme er godt i gang med 
“ungdomsåret 2016”. Klimakset blir den 
store SKUBB-festivalen andre helga i 
november. Her kommer kjente kristne band 
som “Jesus loves Electro” og “Humming 
People”. Nærmere program kommer. Dette 
blir årets konfirmanthelg for Gjemnes og 
for mange menigheter rundt om.

GUDSTJENESTELISTE

04.09.2016
Batnfjordsøra kl.11:00 Gudsteneste 
v/Arne Bøe i Messeteltet for Dyregod-
dagane. Takkoffer til Kirkens SOS.

11.09.2016
Gjemnes kirke kl 11:00  Gudstjeneste 
v/ Arne Bøe. Takkoffer til Livsrett og 
menneskeverd. Konfirmantjubileum 
og presentasjon av årets konfirmanter. 
Kirkekaffe.

18.09.2016
Øre kyrkje kl. 11:00. Gudstjeneste v/ Arne 
Bøe. Konfirmantjubileum og presentasjon 
av årets konfirmanter. Takkoffer til kyrkje-
lydsarbeidet. Kyrkjekaffi.

25.09.2016
Osmarka kapell kl. 11.00. Leif Endre Grutle. 
Hausttakkefest. Takkoffer til misjons-
prosjektet i Nepal.

02.10.2016
Øre kyrkje kl. 11.00. Arne Bøe. 
Hausttakkefest, utdeling av bok til 
4-åringane. Takkoffer til Søndagsskolen 
Nordmøre. Kyrkjekaffi.

Gjemnes kirke kl. 16.00. Arne Bøe. 
Høsttakkefest. Utdeling av 4-årsbok. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffi.

09.10. 2016  
Ingen gudstjeneste.

16.10.2016
Gjemnes kirke kl.11.00. Arne Bøe. 
Nattverd. Takkoffer til MAF. Kirkekaffi.
Angvik bedehus kl. 16.00. Arne Bøe. Takk-
offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi.

Ingen gudstjenester 23. og 30. oktober.
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KYRKJE

KONTAKT MED KYRKJEKONTORET

Ørstua: 71 29 12 90
Adresse: Ørstua, 
Skeisdalsvegen 10, 
6631 Batnfjordsøra

BESTILLINGER:
For bestilling av dåp, vigsel, 
eller anna, er det bare å bruke 
e-post til kyrkjeverge: 
aud.toril.gagnat@gjemnes.kommune.no 

Kyrkjeverge Aud Toril  Gagnat 
mobil: 95 11 10 81 

GJEVARTENESTA I SOKNA:

Gåvekonto til arbeidet 
i kyrkjelydane.

GJEMNES SOKN: 3933 01 16661     

ØRE SOKN: 3933 20 05662
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Torsdag 1. sept.



Bedre avis

n LOKALAVISA I BAKLOMMA...
Tidens Krav gir deg 
siste nytt der du er…

…ved kjøkkenbordet
…på PC`en
…på bussen

Overalt. Alltid.

35 000 daglige lesere i papiravisa
18 000 daglige lesere på www.tk.no
6 000 daglige lesere på mobil.tk.no Postboks 8, 6501 Kristiansund • 71  57 00 00


