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Orientering til kommune-
styret 6.9.2016

seNtraladmINIstrasjoNeN

- Høringskonferanse konseptrapport for 
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

- Møte med fylkeskommunen 22.7. om 
senter for helseinnovasjon og samhandling.

- Møte med Statens vegvesen om ny trase 
E39 i forbindelse med kommuneplanen.

- Økonomisjef og rådmannen har etter 
invitasjon vært i Tingvoll kommune og 
orientert for ledergruppen om økonomi-
prosesser i Gjemnes kommune. Økonomi-
sjefen holdt tilsvarende innlegg på den 
nasjonale kommuneøkonomikonferansen 
på Gardermoen, i juni.

- Rådmannen skal ha innlegg på IKT 
ORKides strategikonferanse 15.9. om 
Senter for helseinnovasjon og samhandling.

- Rådmannen skal videre ha innlegg på 
IA-konferansen om omstilling og IA-arbeid.

- Forhandlingsutvalget for kommune-
reformen var i møte med Fylkesmannen 
10.8.2016. Fylkesmannen orienterte om 
videre saksgang, og opplyste at «det var 
stor grad av sannsynlighet for at de kom 
til å tilrå Gjemnes sammenslått med nye 
Molde kommune. 

- Deltatt på møte i politidistriktet om 
nærpolitireformen – Ålesund 29.8. Neste 
møte er 27.9, og høringskonferanse 3.11.
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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
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marKerING aV deN INter-
NasjoNale eldredaGeN

GlImt fra årets dYreGod

saKer tIl KommUNestYremøte 
25.10.16, kl. 17.00 i kOmmuNe-
stYresaleN
 
• Godkjenning av møtebok  fra 
 forrige møte. 
                        
• Plan for forvaltningsrevisjon 2016- 
 2019 - Kontrollutvalget i Gjemnes.                     

• Plan for selskapskontroll 2016-
 2019 - Kontrollutvalget i Gjemnes.                          

• Batnfjord idrettslag -
 Ny trakkemaskin - søknad om 
 kommunalt bidrag.                  

• Klokkarbukta hytteområde - 
 reguleringsendring - sluttbehandling.                       

• Ny forskrift for tømming av slam-
 avskillere, tette tanker mv. og  
 bestemmelser om betaling av gebyr  
 for RIR-kommunene.                          

• Tilstandsvurdering kommunale 
 bygninger.                         

• Tilstandsvurdering kommunale  
 veier.

• Kommunal planstrategi 2016 - 2019  
 for Gjemnes kommune.                       

• Salg av aksjer Kystlab-PreBio AS.                

• Barnehageplasser - behov for økt  
 kapasitet.

• Økonomisk rapport 3. kv. 2016.

Ordfører
Knut Sjømæling

Gjemnes 
kommune

møtePlaN GjemNes KommUNe
Kommunestyret = Ks
Formannskapet = fs



- Dyregod-dagane: Vel gjennomført og 
god innsats fra lederne og ordfører på 
kommunens stand. Ordførerne i Kr.sund 
og Molde besøkte etter avtale standen vår 
i løpet av helga og demensforeningen som 
er under etablering i kommunen fikk avsatt 
plass på standen. 

PersoNal

- Olav Inge Hoem har fått innvilget fritak 
for lederfunksjoner og arbeider hoved-
sakelig med kommuneplan.

- Vigdis Grefstad er konstituert i stillingen 
som leder for areal og drift fra 15.8.2016 til 
senest 31.12.2016.

- Lønnsforhandlinger 30.5.2016 (hoved-
tariffavtalen kap 3 (ledere) og kap 5 
(kun lokal lønnsdannelse).

- Sykefravær 2. kvartal 5,7 %.

- KLP har hatt informasjonsmøte og 
individuelle veiledninger for ansatte i 
kommunen som nærmer seg pensjonsalder.

øKoNomI

- Budsjett 2017 –  økonomiplanen – 
budsjettrundskriv referatsak.

- Lønnsprognose siste mnd (august) 
viser balanse i fht tidligere rapport.

- Det forberedes klagesaksbehandling 
på eiendomsskatt for ankenemnda.

flYKtNINGetjeNeste

- Med de to som kom i august har vi nå 
6 flykninger fra Eritrea bosatt i kommunen.

- 4 syrere kommer i løpet av høsten – 
bofellesskap.

- Vi håper å klare måltallet på 10 i år, 
men vi har et etterslep på 8 fra i fjor. 
Boligsituasjonen tatt i betraktning, kan 
det bli vanskelig på bosette 15 til neste år.

batNfjord sKUle

Som alltid er skolestarten veldig travel, 
men nå begynner vi å lande. Nye elever 
på 8. og 1.trinn finner seg godt til rette. 
De tilsatte gjør en flott jobb med å gjøre 
alle trygge i starten.
Vi har i år 250 elever fordelt på smått 
og stort.

Dyregod-dagane er unnagjort, og våre 
10. trinnselever gjorde som vanlig en god 
jobb med å guide 360 andre 10. klassinger i 
grupper rundt om på undervisnings-

opplegget. Dette er en flott dag med yrkes-
orientering i tema landbruk mv., og de til-
reisende var fornøyde med både opplegget 
og den jobben våre elever gjorde. 
Godt jobba!

Denne uka starter vi opp med Nasjonale 
Prøver. Dette gjelder trinna 5., 8. og 9., 
og det er alltid interessant å se hvordan 
vi plasserer oss faglig i forhold til fylket 
og landet, og om vi ser forklaringer på 
ulikheter og hvordan vi skal jobbe for å 
hjelpe elevene videre. 

Dette året starter vi også opp på et ut-
viklingsprosjekt som heter “Vurdering for 
læring”. Det er et krevende prosjekt der 
lærere og assistenter i hele kommunen skal 
jobbe sammen for å bedre sin kompetanse 
i underveisvurdering. Vi skal altså bli bedre 
på vurdere i klasserommet på en måte som 
hjelper eleven til å forstå hvordan hun/han 

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) ..........................116 117

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



lærer og hva som må gjøres for å komme 
videre. Dette er noe gode lærere alltid har 
kunnet, og vi skal jobbe sammen med å 
dele praksis kombinert med ny viten for å 
øke vår kompetanse. God praksis skal bli 
felles praksis, og alle skal med! 
Vi jobber mest på ettermiddag med dette, 
men må også bruke et par dager i løpet av 
året der de fleste av elevene våre må jobbe 
hjemmefra og de tilsatte får konsentrere 
seg om utviklingsarbeid.

I tillegg til dette starter vi opp med 
Office 365, et Officeprogram med lagring i 
skyen. Dette skal brukes av både ansatte 
og elever nå, og har mange muligheter 
for samarbeid og effektiv utnyttelse av 
dataverktøy.

aNGVIK sKUle

Byggeverksemda pregar skulen, men det 
glir godt. Så langt blir 4 klasserom, eit 
formingsrom, bibliotek og datarom nytta til 
undervisninga. Banking og boring i veggane 
kan nok verke forstyrrande, men elevane 
ser ut til å takle dette på ein grei måte. 
Entreprenøren åpner for passasje ned mot 
kunstgrasbanen ved skolestart, -slutt og 
i friminutta, og stenger av for trafikk og 
transport av materialar over skuleplassen. 

Dei nye klasseromma er utan tavler og 
anna nødvendig inventar, men dette 
kjem på plass etter kvart. Når nye dører 
og lister er på plass vil det også kome 
opp garderobebenkar. 

Foreldra har hatt dugnad ute på leike-
området, og har sett opp dissestativ som 
med stor entusiasme blei tatt i bruk i dag. 
Og meir skal det bli ettersom dei signaliserer 
fleire arbeidsøkter. 

Alt ligg til rette for ein flott skule med 
betydeleg betre standard når prosjektet 
med rehabiltering blir avslutta.

solsIda barNehaGe

Det er nå 6 barn som står på venteliste 
for plass, disse har søkt nå etter sommer-
ferien. Dette utgjør 10 plasser. Vi har ikke 
ledig kapasitet nå, men minner om at vi 
har 4 godkjente plasser som ikke er tatt 
i bruk pr. dags dato. Disse kan tas i bruk 
dersom det bevilges penger til en 100 % 
stilling som barne- og ungdomsarbeider. 
Det fremmes egen sak om dette. Det kan 
se ut som at det er et behov for å øke antall 
barnehageplasser i Batnfjordsområdet i 
tiden framover. Blant søkerne er det både 
familier hjemmehørende i Gjemnes, og 
familier som ønsker å flytte hit.

areal oG drIft

PlaN/Kart/delING/bYGGesaK

- Sjøarealplanen for Nordmøre har vært 
presentert i fylkeskommunens planforum. 
Det skal utarbeides felles planbestemmelser. 
Plandokumentene skal videre bearbeides 
og kvalitetssikres før dokumentene over-
sendes til ORKidé og videre til kommunene 
for første gangs vedtak om offentlig 
ettersyn og høring. 

- For kommuneplanens landdel planlegges 
befaringer av områder som berøres av 
aktuelle innspill til planen.

- Det er igangsatt forberedelser for 
reguleringsplan/endring for ny sjukeheim 
og Solsida 4.

- Matrikkelføring av nyere grensemålinger 
utført av Statens vegvesen utføres av 
kartverket.

Det har kommet inn en del byggesaker i 
løpet av ferien. Her har vi et lite etterslep 
på behandling.

teKNIsK drIft

- Sykehjem – anbudskonkurranse pågår – 
klagefrist løper.

- Batnfjord skule – tilbudsfrist uke 36.

- Flyktningeboliger; hus 1 – Batnfjordsøra 
og hus 2 – Torvikbukt – konkurranse på 
Doffin, tilbudsfrist 08.11.2016.

- Hjorten – anbudskonkurranse pågår – 
klagefrist løper.

- Angvik skole – byggearbeid pågår, utført 
60 %, beregnes avsluttet medio desember.

- Lager plan for budsjettering når det 
gjelder rehabilitering og vedlikehold av 
bygg og anlegg 

- Nettbuss – tilbud leie areal, under 
vurdering.

- Vedlikehold kommunale veier.

- Miljøgata – endring grøntareal oppstart 
uke 36.

- Montering av ny port Bergsøya barne-
hage.

laNdbrUK

- Produksjonstilskudd og RMP er under 
behandling etter søknadsrunde 20. august. 
Kontroller utføres i disse dager.

- Etterregistrering av produksjons-
tilskuddssøknader er fullført og ajour. 

- Nytt kommende system for behandling 
av produksjonstilskuddssøknader er ikke 
godkjent som arkivsystem, og vi må frem-
deles registrere disse i e-phorte. 

- Lovsaker på landbruk er rimelig ajour.

- Etterslep på behandling av drenerings-
søknader.

- Andre gangs utlysning av SMIL-midler 
(ufordelte midler på ca kr 100.000,-), 
søknadsfrist 15 september.

braNN- oG UlYKKesVerN

Her er det utfordringer i fht å holde 
budsjettet. Dette skyldes i stor grad gjen-
nomførte lønnsforhandlinger. I tillegg har 
vi hatt noen uforutsette kostnader med 
reparasjon av gammel brannbil.

Batnfjordsøra, 6.9.2016

Birgit Eliassen
Rådmann
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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.: 91 36 04 87

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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Helse og omsorg

eN hIlseN fra flYKtNING-
KoNsUleNteN

VI søKer faddere

Flyktningetjenesten ønsker å komme i 
kontakt med familier som kunne tenke seg 
å være faddere for de bosatte flyktningene 
våre. Det er de bosatte selv som har kom-
met med ønsket. De ønsker å bli kjent, få 
praktisere språket og lære om hvordan vi 
lever i Norge. 

Hovedformålet er språk og integrering. 
De trenger å få øve på å snakke norsk i 
uformelle sammenhenger, med noen som 
har tid til å lytte og korrigere. 
Vi har per i dag bosatt fire unge menn og to 
damer fra Eritrea. De er blide og positive, 
og ser frem til å bli kjent med flere fra 
kommunen. Vi skal også bosette syrere før 
jul, og vi håper at disse også kan få noen å 
snakke med. 

Aktiviteter som kan være aktuelle er for 
eksempel turer i skog og mark. Lage mat 
sammen, gå på kino, håndarbeid, idrett 
eller fiske. De vil nok også invitere dere på 
besøk, og sjansen er stor for at dere kan 
få servert god mat. Det vil med andre ord 
være et frivillig tilbud som går begge veier. 
Her er det veldig opp til hver enkelt hva 
som kan passe, og hva man føler man kan 
bidra med. 

Det kan også være hensiktsmessig å 
opprette et fadderforum der det 
utveksles ideer og erfaringer.

Ta kontakt med meg på 
telefon 90642320 eller på email: 
tone.aarsund@gjemnes.kommune.no

Vennlig hilsen 
Tone Aarsund

GratIs hPV-VaKsINe tIl KVINNer 
FØDT 1991 OG SeNeRe 

Alle kvinner født 1991 og senere får fra 
høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot 
humant papillomavirus (HPV-vaksine) 
gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. 
Oppstart av programmet blir i november 
2016. Vaksinen anbefales til unge 
kvinner for å forebygge livmorhalskreft 
og forstadier til livmorhalskreft forårsaket 
av HPV-infeksjon. 

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt 
overførbare infeksjonen i verden. De fleste 
som er seksuelt aktive blir smittet i løpet 
av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen 

er som regel ufarlig og går over av seg selv, 
men noen får en vedvarende infeksjon som 
på sikt kan føre til livmorhalskreft. 
Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge 
livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdom-
men. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om 
man har debutert seksuelt. 

HPV-vaksine har vært en del av barne-
vaksinasjonsprogrammet til jenter i 
7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan 
uvaksinerte kvinner født 1991 og senere 
også få tilbud om gratis HPV-vaksine. 
Tilbudet er midlertidig og varer i en 
toårsperiode fra høsten 2016. Vaksina-
sjonen består av tre vaksinedoser gitt  
i løpet av 6-12 måneder og må derfor  
startes opp innen utgangen av 2018. 

HER I GJEMNES KAN DU FÅ VAKSINEN 
PÅ GJEMNES LEGESENTER. VI STARTER 
VAKSINERING I NOVEMBER. 

TID FOR VAKSINERING KAN BESTILLES 
PÅ TLF 71291180 ELLER 71290200. 
Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 
Folkehelseinstituttets nettside: 
www.fhi.no/hpv-vaksine 

Kommuneoverlegen

hoVedrUllerING aV KommUNe-
delPlaN  for Idrett oG frIlUftslIV 
I GjemNes KommUNe

Gjemnes kommune skal, i tråd med Plan- 
og bygningsloven §§ 20-5 og 27-1, rullere 
den eksisterande kommunedelplana for 
idrett, aktivitet og friluftsliv i Gjemnes. 
Formannskapet har gjort vedtak om 
oppstart og lagt fram forslag til plan-
program som er å finne på kommunen 
sine heimesider.

Det er eit ønske at flest muleg engasjerer 
seg i planprosessen. Det blir derfor
arrangert eit ope oppstartsmøte 
torsdag 3. november kl. 19.00  
på miljørommet i Gjemneshallen 
Alle er hjarteleg velkomne.

Hva skjer i Gjemnes

Idretts- oG aKtIVItetsdaG I 
GjemNeshalleN laUrdaG 
19. NOVemBeR 

I eit samarbeid mellom Gjemnes idrettsråd, 
kommunen v/kulturkontoret og folkehelse-
koordinatoren, blir det arrangert idretts- og 
aktivitetsdag i Gjemneshallen laurdag den 
19. november. 

Hallen blir open for alle mellom kl. 11.00 og 
15.00 og idrettslaga m.m. har lagt til rette 
med informasjon og høve til å
prøve følgjande tilbod:

• Klatring
• Trim
• Ski og smøring av ski
• Miniatyrskyting
• Fotball
• Zumba
• Friluftsliv

bYtte/KjøP aV brUKt sKI- oG 
sKIUtstYr

Dei som deltek er: Batnfjord IL, Osmarka IL, 
Torvikbukt IL, Reinsfjell skyttarlag,  
Batnfjord skyttarlag Batnfjord speidar-
tropp, Flemma i.l. Batnfjord speidartropp.  
Arrangementet er meint til orientering og 
som  inspirasjon til folk flest i kommunen. 
Her kan de få oversikt over det meste og 
skape kontakt for å kapre meir folk til sine 
aktivitetar. Vi er sikre på at mange ikkje 
veit kva som finns i kommunen vår.
Så møt opp i Gjemneshallen laurdag den 
19. november!

stIKK Ut

Stikk UT sesongen 2016 går mot slutten 
og årets sesong vil slå alle rekordar når 
det gjeld både registrerte turgåarar og tal 
turar. Dette er fenomenalt!
Men vi må tenke ny sesong og nye turar 
til 2017. Ber derfor alle som måtte ha 
forslag til Stikk UT tur for sesongen 2017 
å ta kontakt med kulturkontoret 
v/Olav Nilssen eller folkehelsekoordinator 
Elisabeth Edvardsen. 

Stikk UT ski er eit prøveprosjekt som 
Friluftsrådet har tenkt å prøve til vinteren. 
Her vil det bli turmål utplassert langs dei 
oppkøyrde skiløypene som finns i 
området vårt. Meir informasjon om 
dette kjem seinare. 
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-Din lokale sparebank, møter deg! 

Magnhild Gjelsten Søvik
Autorisert Finansiell Rådgiver
Sparebanken Møre, avd. Tingvoll
magnhild.soevik@sbm.no
Mob: 416 97 512

-smått og stort, alt er like viktig!

Total-
tilbydere 
av både 
bank &

forsikring

Vi er din lokale støttespiller og vil 
svært gjerne at du kommer innom for en prat.

 Kl: 11:00 – 13:30

GRENDAHUSETFLEMMA:

20. okt. • 01. des.
 Kl: 14:00 – 16:00

BUNNPRIS ANGVIKANGVIK:

20. okt. • 01. des.
Kl: 8:30 – 10:15

20. okt. • 01. des.

BATNFJORD: SUS BYGGET

marKerte eldredaGeN
Tekst/Foto: Elin Stenkjær

I god tradisjon inviterte også i år Gjemnes pensjonistforening godt voksne Gjemne-
singer til markering av Den internasjonale Eldredagen. Rundt festpyntete bord i 
samfunnshuset fikk de  60 frammøtte servert kjente melodier og gode historier 
fra Trønderkaillan, før leder Eva Angvik ønsket alle velkommen til bords og dagens 
festmiddag, som besto av sosakjøtt av beste sort. Som vanlig – fortreffelig tilberedt av 
foreningens faste kokk, Roger Mork.

En trivelig prat rundt kaffe -og kakebordet var det også avsatt god tid til, og 
selvfølgelig, trekking av spennende gevinster. Som avrunding stemte forsamlingen i 
med “La oss leve for hverandre”, før de takket for seg og en fornøyelig festdag.

Trønderkaillan serverte humor og kjente melodier.

Mange godt voksne kom på Eldredagen.Trivelig og god stemning rundt bordene konstaterte Eva Angvik.
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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
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Tel. 71 29 34 21 /988 10 076

Sissel Myklebost Grindvold
Skeisdalsvegen 348 • 6631 Batnfjordsøra

Velkommen til en hyggelig frisørtime i Skeidsdalen

ÅPNINGSTIDER:
Mandag og onsdag:
10.00 - 20.00
Tirsdag, torsdag 
og fredag:
10.00 - 17.00
Lørdag: 10.00 – 14.00



8

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
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GlimT FRA DYReGOD-DAGANe 2016 Foto: Elin Stenkjær

Fantastiske dager under årets Dyregod. Yrende folkeliv, aktiviteter, salgsboder og flott underholdning. Trivelig for både store og små...
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hUGs årets tV-INNsamlINGsaKsjoN
23.OkTOBeR!

Alle husstandar i kommune skal få besøk 
av bøssebærar i løpet av søndag etter-
middag. Så hugs å ha kontantar klare!

 

seNIorKafÉ På bIblIoteKet I haUst

Fram til jul blir det følgjande tilbod 
på «Seniorkafeen»

• måndag den 7. nov:                   
 Jakob Sande i kulturstuå kl. 14:00

Kaféen på biblioteket er open
mellom kl. 11.00 og 13.30. 

Deretter går turen til Kulturstuå 
og Jakob Sande kl. 14:00

• måndag den 5. des.                    
Besøk av kulturskulen. 

Opningstidene er mellom 
11.00 og 14.00

treNINGer I 
GjemNeshalleN 
oG osmarKa for 
medlemmer
 I torVIKbUKt I.l. 
i PeRiODeN 17.10.16 – 30.04.17.

maNdaGer

KL. 1800 – kl. 1900: Skileik på Osmarka 
(Vinterperioden)

tIrsdaGer

Kl. 1730 – kl. 2000: Klatring for de over 18 
år.(instruktør tilstede)

oNsdaGer

Kl. 1800 – kl. 2100: Klatring i Gj.hallen for 
barn/voksne (instruktør tilstede)
Kl. 1800 – kl. 1900: Skøytetrening på 
Osmarka fra 6 år og oppover
(vinterperioden)

torsdaGer

Kl. 1800 – kl. 1900: Allidrett opp til 6 år i 
Gj.hallen.
Kl. 1800 – kl. 1900: Friidrett fra 1. klasse 
t.o.m. 4. klasse i Gj.hallen.
Kl. 1900 – kl. 2000: Friidrett fra 5.klasse 
og oppover i Gj.hallen.
Kl. 2000 – kl. 2100: Badminton og friidrett 
for voksne i Gj.hallen.

søNdaGer

Kl. 1600 – kl. 1900: Klatring for de med 
brattkort. 
For klatring gjelder følgende: Ingen under 
14 år får klatre dersom de ikke er i følge 
med en voksen.

Mvh styret i Torvikbukt IL
 

tIlstelNINGer På 
FJORDGlØTT, GJemNeS, i HØST:

basar 
m/stor UtlodNING oG åresalG.
• lØRDAG 22. OkTOBeR, kl 15.00. 

tIrsdaGsKVeld
• 1. NOVemBeR, kl 19.30.  

Tema: «Gamle juletradisjoner» 
 v/ Oddbjørg Høgset.

jUlebUffet
• SØNDAG 4. DeSemBeR, kl 12.00: 

(middag, dessert, kaffe).

KUrs I UNGsKoGsPleIe

Når: 18.11 – 20.11.16
Sted: I Gjemnes
Arr: Gjemnes og Frei Skogeierlag
Påmelding innen 1.11.16 til: 
Anders Jordahl – mob: 913 80 455

QUIz-KVeld I flemma GreNdahUs

Fredag  21. okt. og fredag 18. nov
Antal pr lag: 4 – 6 personar
18-årsgrense
Dørene åpnes kl. 19.30
Oppstart kl. 20.00

Salg av øl og vin, 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

boKKVeld

på Batnfjord samfunnshus torsdag 
1. desember kl. 19:00

PROGRAm:  
• Iver Gjelstenli, kjent og kjær journalist 
frå Romsdals Budstikke,presenterer 
Kortreistboka si.

• I tillegg vil Ole Øverland, tidlegare 
ordførar og fylkesordførar, presentere 
jubileumsboka-Gjemnes kommune 50 år.
Det blir høve til å kjøpe bøkene samt bøker 
frå Aasen-tunet og Du mitt Nordmøre.
Sang-og musikkinnslag.
                     
Salg av mat og kaffe.

Alle er velkomne til ein triveleg kveld
Arr. Gjemnes Mållag

Gagnatbukta. Foto: Terje Humstad
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ANGVIK PROSJEKTERING 
6636 ANGVIK
Tel:911 25 945
post@angvik-prosjektering.no

PLAN- OG 
BYGGEPROSESS 
FRA A-Å

Gjemnes Nytt nr. 6 • oktober 2016  |  www.gjemnes.kommune.no  

INformasjoN om batNfjord Il fotball
Batnfjord IL Fotball er en breddeklubb som 
holder til på Batnfjordsøra.

Vi har grupper i fotball og allidrett. Vårt 
nedslagsområde er hovedsaklig Batnfjords-
øra, Skeidsdalen, Bergsøya og Storlandet. 
Vi har derimot spillere fra hele Gjemnes 
kommune som er aktive hos oss og vi 
ønsker alle velkommen. Vi har flott anlegg 
og klubbhus på Batnfjordsøra.

Vi har disse aktive lagene i barne- og 
ungdomsgruppa 2016:

• Knøttene mix G/J 6 år
• G8 og J8
• G12 og J12
• G14 og J14
• G16 og J16

Har du lyst å begynne på noen av disse 
lagene så ta nærmere kontakt med en av 
disse.

Sportslig leder: 
Håvard A. Kvendseth, 915 45 023, 
haavard.kvendseth@gmail.com
Barne- og ungdomsansvarlig: 
Laila Loe Martinsen, 936 07 200, 
lailaloemartinsen@hotmail.com

Se her for mer info: www.batnfjord-il.no

Neste forestillinger er: Torsdag 24. november. 
Arr: Bygdekinoen/Batnfjord u.l.

Torsdag 27. okt.
kl. 20.00:        
BØRNiNG2
6 år komedie
Bill: Kr. 100,-

kl. 18.00:        
trolls
Norsk tale, 2D
Bill: Kr. 80,-

Torsdag 27. okt.

bYG d e K I N o e N
I BATNFJORD uNGDOMSHuS

 

gir en unik fargeopplevelse

Supermatt Rom gir veggoverflaten et nytt eksklusivt utseende hvor farge-
ektheten fremheves, samtidig som du får et nytt sofistikert uttrykk. 

Overflaten vil oppleves som jevnere og roligere og fargene vil fremstå med 
større dybde. Dette er en maling vi vil anbefale på det sterkeste! 

SUPERMATT
- den  ek te  fø le l sen  av  lun  og  s t i l l f e rd ig  luksus

24. TIL 27. OKT.:  .............................SKARET
27. TIL 30. OKT.:  .............................OPPDAL
03. TIL 06. NOV.:  ...........................SJØHOLT

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

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

(Vi må ha minimum 13 deltakere).
http://nordvest.nlr.no

m a s K I N f ø r e r K U r s

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



 
   
 

 

KIrKeN I GjemNes

aKtIVIteter I meNIGheteNe

babYsaNG
Babysang i Ørstua kl. 12.15 – 13.15. 
Onsdagene 9. og 23. november.

Øre Gospelkor
Øre Gospelkor starter opp igjen 18.oktober. 
Øving fra kl. 18.00 - 19.00. Gamle og nye 
kormedlemmer ønskes hjertelig velkommen. 
Koret øver hver tirsdag frem til 
6.desember og passer for de som 
har begynt i 1. klasse og oppover.

søNdaGssKole I ørstUa

Det vil bli et tilbud om søndagsskole i 
Ørstua når det er ordinære gudstjenester 
i Øre kyrkje (ikke når det er familie-
gudstjenester). Barna møter opp sammen 
med de voksne i kirka når gudstjenestene 
starter og går til Ørstua før prekenen. 
Der blir det eget opplegg tilpasset barna. 
Flere frivillige voksne vil delta i opplegget. 
Første søndagsskolesamling blir søndag 
23.10.

mIddaGsKlUbbeN På fjordGløtt

Neste samling er onsdag 26. oktober, 
deretter 16. november og 7. desember. 
Tilbud for 4 -7-klassinger som hører til 
Gjemnes menighet.

KrIK På høGtUN 

Dette er et tilbud for de som går i 6. og 
7. klasse. Samlinger på mandager 
mellom kl. 18.00 – 20.00:  
17.10, 31.10, 28.11, 12.12

aNdaKter På sjUKeheImeN

Det blir faste andakter på sjukeheimen 
v/ sokneprest Arne Bøe. Disse vil bli 
nærmere kunngjort ved plakater i forkant.

konsert i Gjemnes kirke 6. nov.
Allehelgens dag, 6. november kl. 16, blir det 
en konsert i kirka. Olav Høgset spiller gitar 
og synger. Han har satt musikk til dikt av 
Helge Stangnes m.fl. og vil synge disse. 
Vi får også høre egne instrumentale låter 
og andre klassiske låter.

Det blir kirkekaffe og anledning til å 
tenne lys etter konserten.
Gratis inngang, men mulighet til å gi 
en gave ved utgangen.
                                                                                                        
Arr: Gjemnes menighetsråd

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”. Dette blir årets konfirmanthelg for 
Gjemnes og for mange menigheter rundt 
om.

GUdstjeNestelIste

06.11.2016  Allehelgens dag.
Osmarka kapell kl.11.00. Høgmesse v/ Arne 
Bøe. Nattverd. Takkoffer til kyrkjebladet.
Gjemnes kirke kl. 16.00. Konsert.  
Se egen kunngjøring.

13.11.2016 
Gjemneshallen kl. 11.00. Gudsteneste 
under SKuBB-festivalen. (ungdomsfestival) 
Kyrkjekaffi.

20.11.2016. 
Ingen gudstjeneste

27.11.2016  1.S.i ADVeNT.

Øre kyrkje kl. 11.00. 
Lys Våken-gudstjeneste v/ Arne Bøe 
m/ fleire. Takkoffer til Krik.

04.12.2016  2.S.i ADVeNT

Gjemnes kirke kl. 11.00. Gudstjeneste v/ 
Arne Bøe. Takkoffer til Normisjon.
Øre kyrkje kl. 19.00. Lysmesse v/ Arne Bøe. 
Konfirmantane deltek. Takkoffer til Misjon 
uten grenser.

 11

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 
Tel: 71 29 12 90
mobil: 95 11 10 81 
aud.toril.gagnat@gjemnes.kommune.no

Sokneprest Arne Bøe: 
Tel: 71 29 12 91              
mobil: 90 63 36 07
arne.boe@gjemnes.kommune.no

GJeVARTeNeSTA i SOkNA:

Gåvekonto til arbeidet 
i kyrkjelydane.

GJemNeS SOkN: 3933 01 16661     

ØRe SOkN: 3933 20 05662
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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


