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VEKST
NYHETSBREV FRA MIDSUND NÆRINGSFORUM

- JULEBREV

Positivt møte mellom næringsforumene
i Aukra og Midsund - vil ha handling!

Julebrevet - med fokus på kommende år.
Privat har jeg merket meg at julekortene som tidligere ploppet ned i postkassen
i hopetall, har minket av med årene. I stedet har vi fått sidelange julebrev fra
familie og venner, oftere oversendt pr mail, der alle gjør en slags oppsummering
av året som har gått, om barn og barnebarn, barnas karakterer på skolen - når
de er bra, om sjukdom, feriereiser, osv. Litt patetisk av og til, men likevel en
koselig hilsen og også slik at du får en oppdatering på hva som har skjedd gjennom året.
Jeg skal ikke harselere med disse julebrevene, nå som jeg også gjør et forsøk
med mitt julebrev til mine ”venner” i Midsund. Selv om vi nok har en mer formell årsmelding på nyåret i forbindelse med årsmøtet, så er det likevel en fin
ting dette å stoppe opp litt ved årsskriftet, se seg litt tilbake og så se fremover,
og gå på nye oppgaver. Jeg vil ikke gjøre dette julebrevet til et oppsummering
av årets aktiviteter, men heller dra frem noe av det som har skjedde siste uke i
forbindelse med møtet mellom Aukra - og Midsund Næringsforum og de spennende oppgaver og utfordringer som ligger fremfor oss - og som åpner for
fremtidsutsikter som jeg håper både næringsliv og politikerne kan ta inn over
seg, og planlegge for.

Aukra Næringsforum og Midsund Næringsforum har hatt en nær kontakt over
tid, både gjennom felles medlemsmøter, felles styremøter og der de daglige
lederne har jevnlig kontakt med hverandre og gjennomfører prosjekter i lag. På
agendaen i møtene mellom de to næringsforaene har broforbindelse mellom
øyene Gossen og Otrøya vært sentral og også som et ledd for å få realisert
Møreaksen-prosjektet.
I og med at det nå skjer mye spennende rundt Møreaksen, og positive signaler
fra Vegvesenet vedrørende konseptutvikling og trasevalg, så ble det nylig tatt
et nytt initiativ for et møte mellom styrene i de to næringsforaene og der også
våre respektive ordførere ble invitert. Møtet ble avholdt i Molde den 8. desember og med positive drøftelser. Det ble i møtet fremhevet at det nå er viktig å
komme i gang med planleggingen av broen mellom Gossen og Otrøya og gjøre
grep, slik at lokalsamfunnene på Gossen og Midsund kan møte en fastlandsforbindelse. En ser klart to aspekt i dette. Både en felles utvikling av disse to
lokalsamfunnene, der en gjennom integrering og kontakt mellom næringsliv,
kommune, lag og organisasjoner kan utvikle lokalsamfunnene til attraktive bo
og etableringssteder, og der en kan møte fastlandsforbindelsen godt forberedt
og ta vare på de positive ringvirkninger dette vil ha.
Samtidig var næringsforaene også klar på at en planlegging av en bro mellom
Gossen og Otrøya måtte koordineres med den planleggingen som Møreaksen
gjør, og der de nå skal gjennomføre et kommunedelplan-arbeid, opp mot kommunene Midsund, Aukra, Molde og Vestnes.

Møreaksen - fastlandsforbindelse, bro
mellom Gossen og Otrøya og nærhet til to
byer, jobb - og handelssentra.

Etablering av en organisasjon som kan
drive frem broforbindelsen mellom
Gossen og Otrøya.

I samferdselsprosjekt skal en ha tolmodighet, og jeg vil absolutt gi honnør til de
som står på år etter år, for å få frem en realisering av disse vegprosjektene.
Også Møreaksen prosjektet har hatt en lang fartstid. Jeg kjenner ikke historien
helt, men husker at jeg i en av mine tidligere jobber, i Sunnmøre Næringsråd,
rundt 1998, hadde besøk av representanter fra Midsund som ville ha fokus og
oppslutning om dette prosjektet. I den nære fortid har jeg sett hva vår tidligere
ordfører Helge Orten har lagt ned i tid og krefter, strategier og møter, for å få
prosjektet frem til at vi nå håpe på en positiv beslutning for dette spennende
prosjektet.

Næringsforumene i Aukra og Midsund ønsker nå å være proaktive i det videre
arbeidet med å få på plass en broforbindelse mellom Gossen og Otrøya, samtidig med å se på mulige næringsutviklingseffekter og -prosjekter mellom de to
kommunene. En vil nå utrede og se på mulighetene for å få på plass en liten
prosjektorganisasjon som kan drive dette arbeidet kontinuerlig frem. En vil
også se på organiseringen av de to næringsforaene og se om det vil være
formålstjenlig å ha en slags felles organisering - for å oppnå synergi i næringsutviklingsarbeidet. I en slik sammenheng vil det også være viktig å samhandle
med kommunenes planlegging, - og slik vi oppfatter det er det fra begge administrasjonene uttrykt velvilje for et slik samarbeid.

Jeg har tidligere skrevet om erfaringer på betydningen av slike fastlandsprosjekter og vil gjerne gjenta dette. Først av alt, Møreaksen-prosjektet, slik det
fremstår i planene pr i dag, med tunnel fra Vestnes til Otrøya og broforbindelse
mellom Gossen – Otrøya og Otrøya – Molde, vil gi en effekt på lokalsamfunnene
både på Gossen og Midsund en knapt kan forstå. Som Herøyværing og oppvokst
med stadig nye broforbindelser, først mellom øyene i Herøy, så en forbindelse til
Ulstein/Hareid og sist mot Volda/Ørsta – så har jeg sett hva dette betyr for
utviklingen av disse lokalsamfunnene. Resultatet har vært en kolossal vitalisering av lokalsamfunnene og åpnet for utveksling av kompetanse og arbeidskraft
mellom forskjellige kommunesenter og øysamfunn.
Jeg vil gjerne dra litt sammenligninger i dette. Se gjerne Herøy og Ulstein som
Gossen og Midsund. Alle disse kommunene arbeider nå mot å få fastlandsforbindelse – fordi dette kan gi store effekter for den videre utviklingen av lokalsamfunnene. Forskjellen er at Herøy og Ulstein for lengst er sammenknytt med
broforbindelse og har fått uttelling i utvikling av begge disse to lokalsamfunnene.
La oss nå få knytt sammen Gossen og Otrøya snarest og slik at vi starte en
ytterlig utvikling av våre lokalsamfunn og utveksling av arbeidsplasser og kompetanse. Jeg tror og mener at vi straks vil få se resultater i en positiv utvikling
av begge disse to lokalsamfunnene. Og når ytterligere fastlandsforbindelse
kommer med videreutviklingen i Møreaksen-prosjektet, så har disse to lokalsamfunnene begynt på den opptur som kan skape ytterligere vekst og utvikling
– med sin strategiske plassering midt i fylket.

Nor-Fishing 2012
Midsund kommune er invitert til å være med som deltaker på fellesstanden til
Møre og Romsdal fylke på Nor-Fishing 2012. Midsund kommune har tidligere og
de ved de to siste arrangementene vært med på denne fellesstanden. Kommunen har nå henvendt seg til Midsund Næringsforum og forespurt om de vil undersøke med næringen om der er interesse for å delta og eventuelt koordinere
dette arbeidet inn mot arrangementet, som vanligvis blir arrangert i august.
Etter undersøkelse med fiskerinæringen er det nå gitt en positiv tilbakemelding
om interesse, som er videresendt til fylkeskommunen. Midsund Næringsforum
vil tidlig på våren 2012 koordinere et opplegg på fiskerimessen i Trondheim, og
forhåpentligvis få markere denne viktige næringen for Midsund på en god
måte.Vi vil også benytte anledningen til å oppfordre bedrifter/aktører som kan
se interesse i å profilere seg på Nor-Fishing 2012 om å ta kontakt med Midsund
Næringsforum for mer info.

Kontaktinfo:
Midsund Næringsforum, postadr. Midsund Brygge, 6475 Midsund
Web: http://midsund.net, mail: gk@midsund.net, facebook: Midsund Næringsforum, tlf 920 35 608

