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Orientering til kommune-
styret 28.3.2017

seNtraladmINIstrasjoNeN

stortINGsvalG

- Valgstyret møte 14.3.17

- 2 ansatte på kurs på Gardermoen

Vernerunde kommunehuset gjennomført

Kurs

- Loggføring i forbindelse med beredskap

- Dataverktøyet CIM

- Håndtering av vold og trusler

- Arbeidsrettslige utfordringer når ansatte  
 er syke

- Valggjennomføring

Partnerskapsmøter NAV 

Forhandlinger legevaktavtale – 
nytt møte fredag 30.3

Samling byregionprogrammet

Helseinnovasjonssentret

solsIda bhG:

Det er planer om oppgradering av ute-
området, landskapsarkitekt har vært og 
presentert et første forslag i dag. Om alt 
går etter planen satser vi på at arbeidet 
blir utført i 2018. 

Barnehagedagen 2017 ble feiret med 
storstilt skattejakt for alle barna på 
uteområdet, temaet for barnehagedagen i 
år var «Vi vil leke». Det var en fin aktivitet 
for store og små. 
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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

 u tG I v e l s e r  G j e m N e s N Y t t
• frIst stoff    •   utGIvING

     2. juni 15. juni 

saKer tIl KommuNestYremøte 
09.05.  kl. 17.00 i kOmmuNe-
stYresaleN

Sakliste:

• Nye eiendomsskattevedtekter  
 for Gjemnes kommune

• Reviderte retningslinjer for  
 kommunalt råd mennesker med  
 nedsatt funksjonsevne

• Uforutsatte oppgaver bygg og  
 anlegg- ufinansiert

• Ny kommunal forskrift - Rett  
 til langtidsopphold i sykehjem,  
 vurderingsmomenter og 
 vurderingsliste

• Invitasjon fra Orkide om felles  
 utredningsarbeid for felles  
 brann og redningstjeneste

Ordfører
Knut Sjømæling

Gjemnes 
kommune

møtePlaN GjemNes KommuNe
Kommunestyret = Ks
Formannskapet = fs
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VelkOmmeN til 17. mai 
feIrING I GjemNes



Barnehagedagen arrangeres i alle landets 
barnehager, i samarbeid med Fagforbundet 
og Utdanningsforbundet. I Gjemnes bidro 
disse med sponsing til gjennomføring av 
aktiviteten. 

En er snart i gang med overgang barne-
hage/skole. Barna har hatt sitt første 
førskoletreff, og flere skal det bli. I løpet av 
våren blir det også fadderbesøk i barne-
hagen (6. kl, neste års 7. klasse, er faddere 
for de som begynner i 1. klasse.), førskole-
dager og overgangssamtaler der foreldre 
deltar i lag med barnehagen og skolen. 

Arbeidet med framtidsbildene for “Den 
gode oppveksteier 2040” fortsetter, i løpet 
av april er det foreldrene og barna i barne-
hagen som skal involveres. 

barNehaGeNe

Opptaket er nært forestående. Totalt sett 
har vi plass til alle som har søkt, men det er 
press på plassene i Batnfjord, så noen må 
nok få tilbud om å benytte andre barne-
hager enn det som er førstevalget. 

aNGvIK sKule

Etter at byggearbeidet er avslutta, er 
det gjennomført tilstandsvurdering etter 
forskrift om miljøretta helsevern. Tilsynet 
omfatta skolebygning, området rundt 
skulen og interne kontrollrutiner. Areal til 
undervisning kjem godt ut av rapporten 
når det gjeld lys og luftkvalitet, men nokre 
klasserom er på grensa når det gjeld lyd og 
etterklang. Dette vil bedre seg når det etter 
kvart blir hengt opp oppslagstavler og anna 
utstyr i klasseromma.  På uteområdet er 
det behov for tiltak som gjeld sikring ved 
bekk og fallunderlag frå eit «klatretre». 
I rapporten blir det vidare peikt på behov 
for betre interne rutinar og system.  
Elevar og tilsette, men også miljøet rundt, 
er svært fornøyd med skulebygning og 
uteområde etter rehabiliteringa, - ein god 
arena for læring og utvikling. 

GeNerelt for GruNNsKuleN

Dei tilsette deltar dette skuleåret i to 
utviklingsprosjekt. «Vurdering for læring» 
er eit statleg satsingsområde der kunnskap 
gjennom forsking skal legge føringar for 
vurderingsarbeidet i skulen. Utviklings-
arbeidet blir gjennomført som prosjekt-
arbeid ved den enkelte skule, men også 
gjennom felles erfaringsutveksling mellom 
skulane. «Den gode oppvekseier» er sett i 
gang av Nettverk Nordmøre. Kva mål har vi 
for utviklinga for oppvekstmiljøa fram mot 
2014, og på kva måte kan vi påverke den? 
Tilsette i barnehage og skule har laga eller 
definert sine ideal gjennom ulike framtids-

bilde. På same måte blir foreldre, nærings-
liv og kommunestyre invitert til vere med å 
legge visjonane våre for framtida.  

vaKseNoPPlærING

Kommunen har til no tatt i mot 16 flyktningar, 
og alle deltek i introduksjonsprogrammet. 
Saman med flyktningane skal det leggast 
plan for utdanning og yrkesval for den 
enkelte. Kartlegging av kompetanse på 
grunnskulenivå blir gjennomført i løpet 
av våren. Dette skal legge eit grunnlag 
for vidare løp for dei som skal vidare i 
utdanning. Sist fredag inviterte deltakar-
gruppa til open fest i kulturstova. Med 
på arrangementet var tilsette i vaksen-
opplæringa, kommunen og organisasjonen 
«Dråpen i havet».  Det blei ein flott presen-
tasjon av land, kultur og tradisjonar, ikkje 
minst gjennom innslag og matservering. 

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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areal oG drIft

PlaN:

Arealdelen til kommuneplan vil bestå av 
en planbeskrivelse med KU (konsekvens-
utredning), plankart og bestemmelser 
samt eventuelle temakart. Utkastet til 
plandokumenter er klart for gjennomgang 
med formannskapet i et arbeidsmøte etter 
påske. Etter dette vil dokumentene bli 
korrigert og klargjort for sak om høring 
og offentlig ettersyn. Interkommunal 
sjøarealplan ble lagt ut til 1. gangs høring 
med høringsfrist 17.02.2017. Innsigelse til 
planen fra flere høringsparter.

Dispensasjon for ny kveitelokalitet på 
Grønset hadde høringsfrist 30.01.2017 – 
sak må skrives.

Det er meldt oppstart av regulering og 
reguleringsendring i forbindelse med 
sykehjem med merknadsfrist 28.4.2017. 
Dispensasjonsbehandling på plan viser 
noe etterslep. 

ByGGeSak, kaRt- OG OppmåliNG:

Noe etterslep på behandling av dele- og 
byggesøknader etter plan- og bygnings-
loven. 

Etterslep på plan-, dele og byggesaker 
skyldes relativt stor aktivitet/søknads-
inngang og redusert bemanning. 

adresserING:

Ferdig med alle fastboende, bortsett fra 
Torget (veg mellom legesenter og buss-
holdeplass).

Hyttefelt med klart vegsystem blir 
prioritert før målesesong. Hytteområder 
med uklart vegsystem (områdeadressering) 
blir utsatt til høsten. Befaring skilting blir 
foretatt denne uken. Skilting skal være 
utført innen 1 år etter adressevedtak.

jordbruK:

Er à jour i saksbehandlingen for saker etter 
jordloven, konsesjonsloven og tilskudds-
forvaltningen.

teKNIsK drIft:

• Helsehus: Entrepriseform - samspill-
modellen. Prosjektleder forbereder konkur-
ransegrunnlag. Det er nødvendig å avklare 
byggeområde, plan videre for gamle sjuke-
heimen og å akseptere romplan. 
I mellomtiden har faggruppe jobbet 
videre med romprogram.

• Batnfjord skule: Skisseprosjekt avventes 
før påske, neste steg er konkurranse på 
uavhengig kontroll 

• Hjorten: Vinduer skiftet, maling til våren

• Astadalen BHG: Vurdering av behov 
pågår 

• Angvik skole: Avventer oppdatert 
FDV-dokumentasjon 

reNholdsavdelINGeN: 

Så langt i år har det vært en del egen-
meldinger og sykemeldinger på avdelingen. 
Har hatt problemer med å skaffe vikarer.  

Batnfjordsøra, 28.3.2017
Birgit Eliassen
rådmann

areal oG drIft

tIlsKudd tIl sPesIelle mIljøtIltaK I 
JORDBRuket (Smil-miDleR) 

Søknadsfrist for å søke om tilskudd til 
spesielle miljøtiltak i jordbruket sendes 
Gjemnes kommune.
Søknadsfristen er 15. mai. NB! Det må 
søkes på fastsatt skjema LDIR- 430. 
Skjema fås på www.landbruksdirektoratet.no

tIlsKudd tIl dreNerING av jord-
bruKsjord 

Søknadsfrist for å søke om tilskudd til 
drenering sendes Gjemnes kommune.
Søknadsfristen er 15. mai. NB! Det må 
søkes på fastsatt skjema LDIR- 443. 
Skjema finnes på www.landbruks-
direktoratet.no

Følgende må legges ved søknaden:
• Kart
• Plan for drenering (LDIR- 444)
• Miljøvurdering av drenering (LDIR-445)

HaR Du Fått VeGaDReSSe? 

Arbeidet med å tildele alle fastboende 
vegadresse er snart fullført. Om du fortsatt 
får brev med feil eller ingen vegadresse, ta 
kontakt på telefon 71 29 11 14 eller 
922 54 3654.
Husk at du selv må melde adresseendring 
på firma/foretak til Enhetsregisteret og til 
øvrige kontakter som du har. Det er ikke 
nok å melde dette til posten. Du kan sjekke 
adressen som er knyttet opp mot eiendomen  
din ved å gå inn på  www.seeiendom.no og 
søke opp 1557-gnr/bnr. 

brøYtestIKKer 

Som en prøveordning har vi i år valgt å ikke 
ta ned brøytestikkene langs følgende veier: 
Brekkvegen, Fostervollvegen, Blikkåsve-
gen, Aspåsvegen, Steinbakken, Måløyve-
gen, Sørlivegen og Hannasetvegen.

avløP

Kommunen har den siste tiden hatt flere 
«avløpsstopp» på det kommunale avløps-
nettet. Ved noen av disse tilfellene er det 
funnet klær og filler i røranlegget. 
Dette fører til tette rør og funksjonssvikt i  
pumpestasjoner. Dette skal ikke i do: Fett, 
Q-tips, hår, flytende stearin, bind, bleier, 
bomull, kluter, våtservietter, pussegarn, 
olje og oljeprodukter, løsemidler, tynner, 
maling/beis, fotovæske, fargestoff og 
kontaktlim. Bruk dovett. Det er kun dopapir 
og kroppens fornødenheter som skal i do. 
Ved å kaste matavfall i do vil du trekke til 
deg rotter.
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Gjemnes 
Folkebibliotek

Hovudbiblioteket, 
Halsgården 

Opningstider 
 Måndag:  Stengt   
 Tirsdag: kl. 10.00 –  15.30
 Onsdag: kl. 10.00 –  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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Kultur

Stikk ut 2017 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 :
• Varden på Bergsøya  (278 moh)

• Midtvatnet (390 moh)

• Duå (798/ moh) NY

• Orsetsetra (290 moh) NY

• Fagerlihøgda (474 moh) NY

• Silsetvatnet rundt (300 moh) NY

• Mannen /Mana (785 moh)

• Helseløypa i Angvik (10 moh)

• Storåsen i Stokkdalen (200 moh)

• Åbakkfjellet  (590 moh)

• Storfjellet /Rødfjellet (794 moh)

• Elvavegen Batnfjordsøra (5 moh)

• Holtafjellet  (610 moh) NY

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

GjemNes uNGdomsKlubb

Alle ungdomar frå Gjemnes som går på 
ungdomsskulen og første året på vidare-
gåande, 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. 
Vil du stille som frivillig eller vil vite 
meir om klubben, ta kontakt med 
Elisabeth Edvardsen på tlf. 90 71 10 95

seNIorKafé

Etter ein pause i vinter, startar vi opp 
på nytt med seniorkafe på biblioteket 
i Halsgården måndag mellom
kl. 11.00 og 14.00.

Det blir opent følgjande dagar: 
8., 15. og 22. mai + 12. og 19. juni. 

Dette er meint som ein uformell møteplass 
for eldre både heimebuande
og dei som bur på institusjon.

Her vil det bli sal av kaffi og vaflar i tillegg
til ei god prat, allsong, avislesing m.m.
I tidsrommet mellom kl. 11.30 og 12.30
er det tanken å ha litt program.

Vi oppfordrar seniorar/pensjonistar til 
å finne på litt underhaldning. I fjor hadde vi 
suksess med allsong til trekkspelmusikk. 

Vi har no fått hjelp av «våre nye lands-
menn» til å stå for kaffikokinga m.m.  
Velkomen til alle !

Helsing frå:
Tone Aarsund  (flyktningkonsulent) og 
Olav Nilssen (kulturleiar) 

NaV GJemNeS: Nye åpNiNGStiDeR FRa 
02.05.2017

NAV Gjemnes tilpasser seg nye digitale 
tider. Vi endrer åpningstidene for drop-in i 
våre lokaler på Batnfjordsøra. Dermed vil vi 
rydde mer tid til planlagt oppfølgingsarbeid 
og for kontakt med arbeidsgivere. Dette gir 
enda bedre service.

Nye åpningstider for drop-in ved NAV-
kontoret på Batnfjordsøra fra 02.05.17:
Mandag, onsdag og fredag klokken 10-12.
Utenom drop-in tidene: etter forhånd-
savtale.

NaV er digitalt tilgjengelig via:
www.nav.no: Alle dager – 24 timer i døgnet 
(på nav.no har du også tilgang til chat)
Chat: Foreldrepenger, barnetrygd og 
kontantstøtte. Økonomiske problemer.
Jobbmuligheter i EU/EØS og Sveits.
Facebook: NAV Jobblyst (veiledning for 
ungdom.) NAV Foreldrepenger.

NAV-kontoret ønsker å bruke mer 
ressurser på oppfølging og mindre tid på 
ikke planlagte samtaler. Over hele landet 
satser NAV-kontorene på økt bruk av 
selvbetjeningsløsninger. Digitaliseringen er 
et viktig virkemiddel for å kunne løse det 
samfunnsoppdraget NAV har fått. De fleste 
i samfunnet trenger ytelser fra NAV en 
eller flere ganger i løpet av livet, og NAVs 
brukergrupper har ulike behov. Ved å legge 
til rette for gode selvbetjeningsløsninger 
vil våre veiledere kunne rydde tid til bedre 
oppfølging og de kan møte folk mer der 
de er, for eksempel på arbeidsplassen eller 
legekontor. NAV kan bli mer fleksibel og gi 
bedre service. Mange av våre brukere har 
gode datakunnskaper og er vant med 
å finne fram på nett.

Via NAVs nettløsninger kan du enkelt få 
oversikt over dine utbetalinger, levere 
sykemeldinger og registrere CV-en din, 
søke om foreldrepenger, dagpenger og 
arbeidsavklaringspenger, for å nevne noe. 
Du kan skrive søknaden i ro og  mak 
hjemme, der du har alle de andre 
opplysningene og vedleggene du trenger. 
Du slipper å reise inn til NAV-kontoret og 
stå i kø der. Og systemet hjelper deg med 
å fylle ut søknaden. Det gir veiledning 
underveis og sørger for at du ikke kommer 
videre før alle relevante opplysninger er 
lagt inn. Og det er åpent 24 timer i døgnet! 
Elektronisk skjema kommer raskere fram 
til NAV enn hvis du leverer det på papir. 
Du får kvittering på nettet, så du vet at 
saken er mottatt. På nav.no kan du selv-
sagt også registrere deg som arbeidssøker, 
registrere meldekort og søke på ledige 
stillinger, i tillegg til at du får mange 
tips til jobbsøk.
Noen vil kanskje trenge starthjelp for å 
kunne benytte seg av noen av tjenestene. 
De er velkomne innom NAV-kontoret, eller 
en kan benytte kontaktsenteret 55 55 33 33. 
Husk å ta med BankID når du oppsøker 
NAV-kontoret, slik at vi kan hjelpe deg å 
logge inn på nav.no.
Selv om vi nå får kortere åpningstid for 
drop-in på kontoret, så er det ikke slik at vi 
stenger for publikum. Det vil fortsatt være 
like muligheter som før til å få snakket med 
en veileder personlig, også på de dager vi 
ikke har åpent for drop-in. Det er bare å ta 
kontakt for å avtale en time.

GjemNesKoret

Gjemneskoret er et blandakor og vi har i 
dag 27 sangere i mange aldre og vi har det 
veldig trivelig. Vi inviterer deg til å komme 
og prøve å synge sammen med oss. Du 
behøver ikke å være så flink til å synge for 
å bli med i kor for her lærer du etter hvert.
Til høsten skal vi ha fire konserter sammen 
med Eidsvåg Songlag og vi skal synge 
sanger av Bjørn Eidsvåg og Sigvart 
Dagsland. I tillegg skal vi ha med lokale 
musikere og turneen blir slik:

Øre Kirke lørdag 16. september kl.19.00
Nesset kirke søndag 17. september kl.19.00
Tingvoll Kirke lørdag 30. september kl. 19.00
Eide Kirke søndag 1. oktober kl. 19.00.

Dette blir trivelig og vi gleder oss til å 
synge for store og små.
Det er helsebringende å synge i kor og vi 
har det veldig kjekt sammen. Kom du også 
da og bli med oss, både damer og herrer. 

Hilsen,
Gjemneskoret
v/Else Karin Aandahl Hals
Mobil: 90837053
e-post; else.hals@gmail.com
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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:

1. juni
 Kl. 14:00 – 16:00

BUNNPRIS ANGVIKANGVIK:

1. juni
Kl. 8:30 – 10:15

1. juni

BATNFJORD: SUS BYGGET

Vi ØNSkeR alle eN FlOtt 17.  maiFeiRiNG i GJemNeS
Foto: Elin Stenkjær
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 Tilhengerlift med 15,5 m arbeidshøyde  

 Komprimeringsplate 

 Byggvarmere

 Varehenger med glassfibertopp

 Teppe / tekstilrenser 

 Biltransporthenger

 BATNFJORD                    OPPDAL                
Tlf: 48 44 00 30 // post@wiikutleie.no // www.wiikutleie.no

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

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

VI UTFØRER ALT INNEN:

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

fTa kontakt idag!
Tel: 468 89 410

6631 Batnfjordsøra

RENOVERE HUSET?

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
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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

Kontakt oss på telefon 03900
www.snv.no

Har du behov for rådgivning?

Marit Fredrickson
Avdelingsbanksjef

Lilliann Sildnes Bråten
Finansiell rådgiver

Øystein Aksland
Finansiell rådgiver

Inger Aarsund 
Finansiell rådgiver

Martin Torvik Hansen
Regionbanksjef bedriftsmarked

 – ta kontakt
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hva sKjer I GjemNes

åRSmØtet i FaGeRtuN FORSamliNGS-
HuS på FaGeRlia 30. maRS 2017.

Årsmøtet vedtok å foreta ei navneendring 
frå Fagertun forsamlingshus til Fagerli 
bygdalag. 

Styrets leiar: Bente Aamodt (valgt av årsmøtet)
Nestleiar: Erlend Grell (valgt av årsmøtet)
Styremedlem: Guri Hoven Fagerlie
Styremedlem: Jan Ove Flemsæter
Styremedlem: Kirsti Fagerlie Bjerkeset
Vara: Sigurd Silset
Vara: Knut Johansen

Kontaktperson i bygdalaget er Bente 
Aamodt. Styret konstitueres ved første 
styremøtet i 2017. Fagerli bygdalag omfattar 
“gamle Fagerli skulekrets” bestående av 
bygdene Fagerlia, Aspåsen, Blikåsen 
(inkl. Åbakken) og Flemsætra.

Bygdalagets overordna mål vil væra å 
arbeida for trivsel og eit godt miljø i 
bygdene. Mottoet vårt må væra “la dug-
nadsånda lenge leve og ha gode vilkår”.

------------

Samtidig vil styret i Fagertun forsamlings-
hus/Fagerli bygdalag rette ein stor takk til 
alle sponsorar som ga oss gåver til basaren 
den 31. mars. TUSEN TAKK!

For styret i Fagerli bygdalag 
Kirsti Fagerlie Bjerkeset  

batNfjord bYGdelaG

Bygdelaget hadde sitt årsmøte i november 
med bl.a. valg, men først ved styremøte 
19. april fikk vi konstituert styret, som nå 
ser slik ut: 
Leder:              Øyvind Silset
Sekretær: Mariann Olsen Skar  
Styremedlem:  Elin Eikemo   
Styremedlem:  Øivin Harstad      
Styremedlem:  Karl Thomas Aa. Hals    
Kasserar (utenom styret): Kjersti Harstad 

teknisk komite for veilys:
Ole Morten Berg Strand, Bjarne Rød, 
Arne Bjørn Gaupset

Blomsterkomite:
Inger Ellen Sundrønning, Greta Høgset, Anne 
Astad, Ole Morten Berg Strand

Julepyntkomite:
Jon Hals, Arne Bjørn Gaupset

Ryddekomite:
Jon Hals, Bertil Silset, Gunnar Hammerstrøm, 
Jostein Silseth, Øyvind Silset

tV-aksjonskomite:
Øyvind Silset, Ida Malene Hyllnes, 
Britt Silseth

Valgnemnd: Jon Hals, Jostein Silseth 
Revisor: Siv Larsen

GjemNesKoret 

Gjemneskoret synger på sjukeheimen 
lørdag 6. mai kl. 16.30.
Vi inviterer pårørende og/eller venner av 
beboerne til å bli med de for å høre på oss.

Hilsen Gjemneskoret

barNas sYKKelfestIval! 
Vil Du BiDRa? 

Vil du være med på  å arrangere Barnas 
Sykkelfestival eller tilsvarende arrange-
ment i regi av Gjemnes Sykkelklubb? 
Dagens komitè må erstattes med nye 
personer (3 stk). Det er etablert gode 
rutiner for arrangementet, og dere vil få 
god hjelp for å komme i gang. Dere trenger 
ikke å være interessert i sykkel og heller 
ikke medlem av klubben, men dere må ha 
et engasjement slik at dere kan skape en 
dag for barna som gir de mestring, moti-
vasjon og sykkelglede. Ønsker du å bidra? 
Ta kontakt med leder av Gjemnes SK, 
Arnt Olav Harstad (tlf 92130906)”

9. mai  •  RyDDeDaG i 
BatNFJORDSOmRåDet 

Så er tida igjen kommet for å rydde langs 
veier og andre plasser. Det er alt for mange 
som slenger fra seg «smått og stort». 
Når vi alle er kjent med spesielt «plast- 
problematikken» som det har vært fokus 
på den siste tida, har vi et stort ansvar for 
å få stoppet dette og må da rydde opp.  
Så alle som vil og kan, oppfordres om å 
stille opp, og de som står oppført 
nedenfor gir ut søppelsekker.

Følgende har ansvar for sine roder:
Mariann Skar: Gamle Storbrua – t.o.m. Rød, 
Øyvind Silset:.Sentrum - t.o.m. Tørriset 
Jon Hals: Sentrumsområdet, Jostein Silset: 
f.o.m.Indergårdsfeltet – t.o.m. Silset      
Gunnar Hammerstrøm: Gamle Storbrua – t.o.m. 
Gaupset. Ole Morten B. Strand: Indergårdsfeltet, 
Karl Thomas Aa. Hals: Fjøra

Arr: Batnfjord BL

HiStORiekVelD: «GRataNGeN 1940» 

med Helge Husby på Batnfjord 
Ungdomshus - Torsdag 11. mai kl. 19.00.

Det innbes til historiekveld i Batnfjord 
ungdomshus med Helge Husby fra Tingvoll, 
som skal fortelle om og vise bilder m.a. 
«Slaget ved Gratangen 25.april 1940». 
Det er litt over 77 år siden 745 ungdommer 
fra Nordmøre og Trøndelag sloss med den 
tyske krigsmakta i Gratangsbotn i Troms. 
Dette var «Trønderbataljonen» og både fra 
gamle Øre og Gjemnes kommune deltok det 
unge soldater og befal som kom direkte fra 
rolig nøytralitetsvakt, til et krigsinferno i 
Gratangen. Fra vår kommune, falt Arthur 

Øren og Hans A. Orset, andre var nære på 
og noen vart skadd, på forskjellige måter. 
Mange er de som kjenner godt til ung-
dommene som var med. Etterkommere, 
andre slektninger og kjenninger har sterke 
minner. 
Helge Husby har nylig vært på krigsskue-
plassen i Gratangen, og har førstehånds-
kjennskap til historikken om slaget. Han har 
også skrevet bok om hendelsene. Gratangen 
var også en av de første slagmarkene i 1940 
mellom tyske bergjeger-bataljonen og den 
norske 6. divisjon under general Fleichers 
ledelse. Foredraget blir i to deler, med 
skikkelig pause mellom med mulighet til 
å ta en prat med Husby. 

Inngang kr. 100.- 
Alle under 25 år har gratis inngang.
Velkommen til en interessant kveld.

Arr: Batnfjord UL 

17. maiFeiRiNG i tORVikBukt  

program for dagen:
08.00:  Flaggheising ved Torvikbukt skule

09.00:  Frokost på Høgtun

11.00:  Gudstjeneste i Øre kyrkje. 
  Kransepålegging
  
12.30:  Toget starter fra Gjemneshallen

13.15:  Folkefest i Gjemneshallen med salg  
  av middag, kaffi og kaker, kiosk
  Tale for dagen v/ordfører Knut  
  Sjømæling

Program v/barnehagen og skolen
Leker for små og store, m.m. 
   

17. mai FeiRiNG på BatNFJORDSØRa

program for dagen:
8:00: Flaggheising ved offentlige bygg.  
  Batnfjord musikklag deltar.
12:00: Samfunnshuset og kiosk åpner. 
12:30: Folketoget starter fra skoleplassen.  
  Batnfjord musikklag deltar.

Folkefesten starter med salg av mat, kaffe, 
kaker, is og brus. Loddsalg. Leker.  

15:00: Tale for dagen.
16:00: Batnfjord aspirantkorps spiller.
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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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VåRkONSeRt

Måndag 5. juni  (2. pinsedag)
i Batnfjord samfunnshus  kl. 15.00
Sal av brus/kaffe og kaker frå kl. 14.30 
Loddsal.
Kor og korps frå Gjemnes opptrer

Arrangør: Batnfjord aspirantkorps i samarbeid 
med Gjemnes musikkråd

jeGerPrøveKurs 

Gjemnes jeger og fiskeforening vil arrangere 
jegerprøvekurs helgene 10. og 11. juni samt 
16., 17. og 18. juni i år.
Kurset holdes i standplassbygget på leirdue-
banen i Torvikdalen.
De som fyller 14 år i løpet av året kan 
delta på kurset. Deltakeravgift er 2 000,-.

Spørsmål og påmelding rettes til 
Odd Arne Halset på mobil 46 84 23 85.
Påmeldingsfrist 8. juni 2017.
Gjennomføring med forbehold om nok 
påmeldte.

Gjemnes JFF

Peter oG ulveN I 
batNfjord samfuNNshus
lauRDaG DeN 19. mai kl. 16.00 

Romsdalsorkesteret setter i samarbeid 
med Molde kulturskole og kulturskolen i 
Gjemnes/Nesset opp musikkeventyret 
Peter og ulven av komponisten Sergej 
Prokofiev. Det blir dans, teater og musikk. 
I tillegg til Peter og ulven kan vi by på 
musikk av blant andre Benny Anderson 
kjent frå Abba. Vi vil saman med unge 
solistar frå Molde og Gjemnes framføre 
noen perler frå opera- og musikalrepertoaret.

Bæ bæ lille lam…
Vårens vakreste eventyr!
Tekst & foto: Elin Stenkjær

- Ei travel tid med mange søvnløse netter. Men det er 
slikt som følger med dette eventyret. Og når resultatet 
blir friske, velskapte lam, ja da er hver våkennatt bare 
fryd og gammen smiler Maren Ann Helgesen Løvold i 
fjøset på Løvollan. Sauebonden er godt fornøyd med årets 
lamming – sjøl om ikke alt har gått like greit…Utfordringer, 
med lite trivelig utfall, er slikt som skjer  understreker Maren, 
mens små spretne firbeinte sjarmører løper om kapp ut og inn 
fra fjøset. Der også seks kasjmir-kje er med på leken.
Maren regner med at hun i år vil slippe ca. 140 lam ut på fjellbeite. Fine 
lam som hun håper å få friske og fine ned til gards igjen utpå høsten.

Sauebonden er godt fornøyd med årets lamming. Snart er 140 lam klar for fjellbeite.

 Kasjmirgeiter + kje.Små spretne firbeinte sjarmører.

Lammetid er kvalitets-
tid for Maren Ann 
Helgesen Løvold. 



KYrKja I GjemNes

Dåp OG ViGSel

Det er muleg med dåp ved dei fleste 
gudstenester. Kontakt kyrkjekontoret for å 
avtale. Når det gjeld vigslar så kan det vere 
vanskeleg med bemanning enkelte helger 
om sommaren.

I ferietida har Tingvoll og Gjemnes til tider 
berre ein felles prest tilgjengeleg. Det kan 
difor ta litt tid å få bekrefta tidspunkt for 
nokon vigslar.

resultat fasteaKsjoN

Resultat fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp.
Ein stor takk til konfirmantar og andre 
som deltok ved årets bøsseinnsamling til 
Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. I Gjemnes 
sokn vart det samla inn kr. 7.748,- 
og i Øre sokn kr. 38.660,-

Takk til alle gjevarane som bidrog til eit 
godt resultat og at fleire no kan få tilgang 
til reit vatn.

BOk til 6-åRiNGaNe

Dei som fyller 6 år dette året får brev med 
invitasjon til gudstjeneste der dei vil få 
utdelt boka Tre i eit tre. Dei som høyrer til 
Gjemnes sokn kan møte i Gjemnes kyrkje 
4. juni og 6 –åringane i Øre sokn vil få boka 
18.juni. Sjå gudstenestelista.

aNDakteR på SJukeHeimeN

Det er andakter ved soknepresten 
på sjukeheimen ca. annakvar veke. 
Desse blir kunngjort ved plakatar.  
Fleire frivillige stiller opp med 
“kyrkjekaffi” etter andaktane.
 
INformasjoN om KYrKja

Gjemnes menighet har eiga 
side på Facebook. Der kan ein 
få informasjon om planlagte 
aktivitetar  og litt om det som 

har skjedd.  Øre sokn vil og etter kvart 
få eiga Facebook-side. Elles kan ein finne 
informasjon på Gjemnes kommune si 
heimeside, nedst på sida: Kyrkja i 
Gjemnes kommune

GudstjeNestelIste

07.05  GJemNeS kiRke kl. 11:00 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Arne Bøe. 
Takkoffer til Redd Barna

14.05  ØRe kyRkJe kl.11:00
Konfirmasjonsgudsteneste. Arne Bøe. 
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. 

17.05  ØRe kyRkJe kl. 11:00 
Gudsteneste. Arne Bøe. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 

GJemNeS kiRke kl.13:00 
Gudstjeneste. Arne Bøe. 
Takkoffer til Evangelisk Orientmisjon.     

25.05  ØRe kyRkJe kl.11:00 
Konfirmasjonsgudsteneste. Arne Bøe. 
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

28.05  OSmaRka kapell kl.11.00
Arne Bøe. Takkoffer til Osmarka kapell.

04.06  1. piSeDaG. GJemNeS kiRke kl. 11.00
Familiegudstjeneste. Arne Bøe. 
Takkoffer til Misjonsprosjektet. 
Utdeling av 6-årsboka.

05.06  2.piNSeDaG. ØRe kyRkJe kl. 11:00 
Gudstjeneste. Arne Bøe. Nattverd. 
Takkoffer til Join.

11.06  FRiluFtSGuDStJeNeSte på 
IKorNNeset kl.12.00. Arne Bøe.

18.06  ØRe kyRkJe kl.11:00  
Familiegudsteneste. Arne Bøe. 
Utdeling av 6-årsboka. 
Takkoffer til Kirkens Bymisjon.
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KYrKje

KoNtaKt med KYrKjeKoNtoret

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

åpNiNGStiDeR kyRkJekONtORet
mån-fredag 8:30 - 15:30

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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kyrkjekontoret ligg i Ørstua ved Øre kyrkje. 
Sokneprest, klokkar og kyrkjeverje har 
kontor der. Soknepresten har fri kvar 
måndag, men er elles å treffe på kontoret 
eller på mobil dei andre dagane. Kyrkjeverje 
er stort sett å treffe på kontoret måndag-
fredag kl. 08.30-15.30.

Det er to kyrkjer og eit bedehuskapell i 
kommunen, og det er 5 gravstader (Øre, 
Gjemnes, Osmarka, Flemma og Batnfjord.

f

vI Gratulerer høGtuN folKehøGsKole
meD 100-åRS JuBileet

Foto: Elin Stenkjær



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

 
HØY LÆRERTETTHET
Vi har en skole med høy lærertetthet, der 
læring skjer i trygge og rolige omgivelser. I år 
har vi 32 elever og 5 lærere. 

BRUKER NÆRMILJØET
Skolen ligger i flotte omgivelser og vi er 
opptatt av å bruke vårt nærmiljø. Gårdsbesøk, 
samt fysisk aktivitet til vanns og til lands, er 
noe av det vi nytter næmiljøet til.

DIGITALE TAVLER PÅ ALLE ROM 
 
KRISTEN FORMÅLSPARAGRAF 
Vår skole har utvidet kristen formålsparagraf 
med større vekting av kristendom i 
KRLE-faget.

GRATIS SKOLE
Det er ingen foreldrebetaling og gratis 
skoleskyss innen kommunegrensene.

MÅLFORM 
Bokmål

HAR DU LYST TIL Å  
GÅ PÅ VÅR SKOLE?  

ÅPEN SKOLE - TORSDAG 30. MARS  
kl.17.00–20.00, har vi åpen skole. Lurer du 
på hvordan vi har det, så kan dette være en 
anledning til å se skolen.
tlf: 94 85 04 05 e-post: rektor@torvikbuktskule.no 

Bilde: Elise Gjøen, på vår årlige vannsports-
dag.

”Barn fra alle bygder kan søke om skoleplass”


